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Előszó

Őrizze ez a kötél régi barátom és egykori munkatársam,
Buday Péler emlékéi. A szolnoki és megyei kóruskultúra eleddig
legkiemelkedőbb személyisége, a magyar kultúra lovagja, & nem
utolsó sorban K. Tóth Lenkének éveken ái volt igazgatója ugyanis
évtizedek óia sürgette egy. a kőitopedagógus életmüvét megörökítő
könyv- megszerkesztéséi.
Valahányszor
fal ál köztünk. nem
mulasztotta el figydmemei felhí^Tií ennek a felatiamak a
teljesítésére. Hiába hivatkoztam arra, hogy újságban, rádióban,
folyóiratban többször igyekeztem K, Tóth Lenke költészetéről szólni,
megbecsülését ébren tartani, ö mmdannMszor egv teljesnek
tekinthető gyűjtemény kiadásai kérte számon. S azért éppen rajiam,
mi\el egyetlen olyan szolnoki Trogató embernek tekintett, aki még
személyesen ismerte a „tékozló" költőt, és értékelte írásait
Legyen hát ez az életmű-válogatás megkésett elégtétel
boldogult barátom szamára s egyben tiszielgés egy tiszta szép költői
lélek emléke döti_

Bevezető
A XX. századi Szolnok társadalmi és irodalmi életében jelentós szerepeljátszó személyiségek egyik legrokonszenvesebb, legtehetségesebb s egyben legszerényebb egyénisége volt Kiss Béláné
Tóth Lenke, vagy ahog\an írásait jegyezte, K. Tóth Lenke.
A három felsőfokú jelző használatának jogosultságát az öt
ismerő társak, egykori tanítványok emlékezéseikben is megnyilvánuló szereiéit, az ebben a könyvben összegyűjtött alkotásainak átolvasása s \ égül az a tény igazolja, hogy soha nem tartott igényt verseinek önálló kötetben történő kiadására, s önmagát sohasem költőnek, csupán nmekben gondolkodónak nevezte.
Szolnokon szüleien 1909. február l-jén. Szülőháza, később
otthona a Veréb utcában állott. (Ma Aradi utca a neve,) Édesapja
Tóth István, a szolnoki fiúpolgári iskola igazgatója, édesanyja pedig
Móra Julianna. Móra Márton szücsmester legkisebbik gyermeke. A
keresztelési szertartás a ferencesek templomában folyt le. A keresztapaságot Móra István. az idősebbik nagybácsi \ állalta. Ez a tisztség a
Móta családon belül maradt, hiszen nővérének. Grétinek. azaz Margitnak Móra Ferenc volt a keresztapja, A polgárt anyakönyvben
Lenke-Piros né\en jegyezték be. február 4-én. a kereszteltek anyakönyvében Magdolna Piroska néven szerepel. Természetesen a Lenke
név lett a hKaialos, s ezen a néven vátl később országszerte is
ismertté.
A Móra családhoz való kötődése döntő jelentőségű volt
K_ Tóth Lenke életében. Túl azon, hogy az írásban való önkifejezés
belső kényszere két nagybátyjához hasonlóan kicsi gyermekkoráról
csaknem haláláig neki is sajátja volt, írásaiban gyakran visszatérő
elem a Móra Marton korai halála után a Tóth családnál otlhonra találó nagymama emlékezéseiből ismert s>örcg szűcs*' alakja éppúgy,
mint dí édesanyja látogatására a szolnoki családi házban gyakran
megforduló Móra Ferenc szeretetteljes személyisége.
A Móra Ferenchez füzodo érzelmi ragaszkodás azután a rendszeresen publikáló fiaiat költönő íiói formálódására mindvégig észlelhető hatással volt. Mind verseinek, mind prózai Írásainak temati-

kaja. meghatározó stilisztikai jellemzője, érzelmi megalapozottsága
egyaráni erre a móraferenri hatásra utal.
A szolnoki Verseghy Kerenc Gimnáziumban 1927-ben jeles
eredménnyel letett érettségi vizsga után Budapesten szedett tanítónői
oklevelei. Kiss Béla vasúti liszttel kötött házasságát követően, alig
Eiil huszadik életévén, már versekkel jelentkezik a mull század harmincas é\einek legnívósabb helyi napilapjában, a Szolnoki Újságban, valamint a Szandai Szabó Sándor szerkesztette Irodalmi
Kurírban es a S7olnok.on szerkesztett, de országos terjesztésű Kikéleiben. Hamarosan mai a Szolnoki Újság heti lárcarovatának állandó
szerzője. Miután tagja, majd Kiss Gábor elnökké \alaszTisa után ioülkára lett a Verseghy Ferenc Irodalmi Köniek. egyre nagyobb szerephez jut a város kulturális eletében. A kör csaknem minden rendezvén>én \eTssel. prózával, csevegéssel szerepel. A müvésztelepi
kerti ünnepélyek, az ünnepi könyvhetek sem múlnak el akti\ részvétele nélkül Figyelemmel kíséri a szolnoki színházi évadokat, s észrevételeit gyakran versbe öntve írja meg a Szolnoki Színházi Újság
cúnü időszaki kiaih anybanl^J-to] ket éven ál, amíg a folyóirat elt, Vidor Gyözo mellen
láisazerkesztöje a Szolnoki Tükörnek.
A Szolnoki Újság 1939 kora ószén történt megszűnése után a
megmaradó iöbbi szolnoki lap: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Lap, a Szolnok es Vidéke, a Nemzeti jövőnk ad helyet terseinek és
láreámak, Ekkorra már a fővárosi, főleg női közönséghez szóló folyóiratok, így pl. a Családi Lapok is felfigyelnek K. Tóth Lenkére, és
egyre többször közlik újabb és újabb verseit, Kosáryné Réz Lola.
Nagy Méda. Ölbcv Irén, Zsigray Julianna es mások társaságában jo
néhány versét beválogatják a Magyar Asszonyok Versei c. antológiába, miként Miitdszcnty József is en teöe. amikor még zalaegerszegi
plébánosként az 1941-ben ismételt és bővíteti kiadásban közreadott
„Édesanya" cimü és az anyai hivatást erősítő könyvében is helyei
adón többek között K. Tóth Lenke verseinek is. Az elöbh említett
költönök versei, prózai írásai nagyjából behatárolják azt az irodalmi
életterei, amelybe K. Tóth Lenke életműve is illeszkedik.
A nehéz háborús esztendőkben, pontosabban 1943-ban jelenik meg egyetlen önáELó könyve, nyilvánvalóan a hadba vonult csa-

ládfökei nélkülöző családok vígasztalására az ..Édesanya jobbkeze"
című kisregénye.
A háború múltán már az újjáépítés elsó esztendejében újra
tollal ragad, hogy írásaival segítse, bátorítsa, vigasztalja, és szelíd
humorával szórakoziassa a város háborús szenvedésektől meggyötört
lakon. EA a nemes céh szolgálja többek között a Magyar Nök Demokratikus Szövetsége „Asszonyok" című folyóiratában 1946. márciusának megjeleni riportjával is. Egy írása még megjelenik a Vándortúz 1947. évi szolnoki számában, de aztán a ..fonlulal éve" sok
mással együit a? o közéleli tevékenységének végleg, a közíróinak
pedig fel CM izedre gátat vet,
A város közéletéből kiszorul ugyan, de tel nem adja. Levelező
tagozaton álialános iskolai tanári diplomái szerez orosz nyelv és
irodalomból. Mint minden munkájában, így az orosz nyelv elsajátításában és tanításában is teljes odaadással dolgozik. O, aki annyi versében, írásában szinie anyai szereleltel szóll a gyermekekről, mosi
testközelben gyakorolhatja a velük való nevelői foglalkozás szíveiielkei igénylő munkáját. Iskolájában, a régi Konstantin, akkor Beloiannisz üli. később Baross úti általános iskolában a diáktevelezés
széleskörű megszervezésével közei tudta hozni hozzájuk, sőt meg
tudla szeretietm tanitványaival az orosz nyelvel is. A Jászkunságban
megjelent „Szívhez szóló levelek", majd egy évtizeddel később*
1967-ben „A barátság velük nö" című írásaiban erről be is számolt.
Régi tanítványai ma is megbecsüléssel emlékeznek a szorgalmas
lamiláM megkövetelő, de jóságos tanárnőjükre.
Minden erejét lekött a tanari munka, egyre ritkábban publikál.
A Ludas Matyi hasábjain olykor megjelenő tréfás versikéin kívül a
Jászkunságban még megírja „Móra Ferenc Szolnokon14 címmel
nagybál)ja szolnoki látogatásainak emiékezeles eseményeit, utána
már csak felkérésre ír egy-egy alkalmi verset, jelenetet. így ad ö is
egy verset és egy műfordítást a Magyar írók Szövetsége Szolnok
megyei csoportja más tagjaival, többek közöli Egri Lajossal, Gyomai
Györggyel, Szckulity PcierrcK Aszódi Imrével és Gerencsér Miklóssal együtt az 1956-ban Szolnokon megjeleni „Új élet kezdődön" c.
antológiába.

Nyugdíjba vonulását kővetően egyie súlyosbodó betegségei
még barátnői, régi kollégái eión is Titkolva, 1982-ben hunyt cl. Az ö.
valamim szüleinek és Móra nagymamának hamván közös sírban őrzi
a szolnoki lemetóA miniegy harminc ével áifogó alkotói pálya termésének
rnennyiséeét tekintse gazdagnak, műfajában kevésbé változatosnak
énekelhető. Jóllehet a prózai műfajok szime mindegyikével megpróbálkozott: irt egy regényt, néhány riportot, novellái, főleg alkalmi
jellegű jeleneteket, de igazi, s legkedvesebb műfaja a hírlapi tátca
volt. E tekmieiben vérbeli újságírói alkat, aki mindig tudatában volt
annak, hogy írásaival mindennapos olvasói igényi dégit ki. nem pediy örökeletú alkotások kerülnek ki tolla alól Éppen ezen tárcáinak
túlnyomó része voltaképpen a szó igazi éneimében veit csevegés.
Fóieg a városi polgárság nötagjainak érdeklődésére számító életképek, színes, fordulatos, könnyen emészthetó rajzolatok ezek a legtöbb esetben öniróniával, csipkelődő, de sohasem banlo élességü
homorral fűszerezve. Elkísérhetjük a piacra a bevásárló háziasszonyt,
hallgathatjuk a háztartási alkalmazottal bajlódó vagy a/ állandóan
kiserto anyagi gondok közótl egyensúlyozó feleség monológjait, mosolyoghatunk a divathóbort áldozatain, láthatunk képei a korabeli
farsangi báli forgatagról, a kevespénzü s/olnoki értelniiség szórakozásáról, hobbijairol.
Szereio humorral átszőtt sorokat olvashatunk nővére kisfiának gyermeki okoskodásairól, apró csíny leveseiről. Déneskét, a későbbi kitünó járványügyi szakembert, di\ Pápay Dénest ugyanis éveken át ö nevelte.
Külön figyelmet érdemel a Móra nagymamáról, egyáltalán a
Móra-csatádról in közvetlen hangú, túláradó szeréténél megfogalmazott tárcasorozata a Szolnoki Újság utolsó siámaiban.
A tarcairás heinei hagyományaira emlékeztetnek a/ok a tárcái, amelyekben íiáhai és franciaországi társasutazáson szerzett élményei! örökíti meg.
Ugyanakkor az is tény. hogy a/ 1944 elölt írt tálcáiból hiányzik a koranak történelmi, társadalmi, gazdaságpolitikai problémaira
való kitekintés. E beszűkült írói látóhatáron kívül maradnak olyan
súlyos, a szolnoki társadalmat is megrendelő kérdések, mint a mun-

kanélküliség, az ordas eszmék lefedése a zsidó vatfású polgárság
fokozódó kirekesztése majd gettóba és hal ál táborokba hurcolása, de
meg a háborús események sokakat érintő hálása is csak áttételesen
jelentkezik írásaiban.
Főleg, ha egyházi vagy történelmi tárgyai választ, rimes prózára vált.
Ezt a sajátosan rá jellemző tárcaformáf örökíti át a háború után Szolnokon megjelenő Tiszavidék hasábjaira, amelynek külső munkatársaként hetemé irja tárcán, riportjait. Tárcáinak témaköre a háborús
megpróbáltatásokból éppen csakhogy kikecmergó szolnoki polgárság
túlélési technikájának trétás-rimes rajza, a korra jellemző, ma már
alig elképzelhető furcsaságok groteszkbe hajló rímekbe foglalása.
Riportjai szinte kortörténeli dokumentumoknak tekinthetők,
így a háborúban megözvegyült, vagy hosszú ideig támasz nélkül maradi szolnoki asszonyok helytállásának mély együttérzéssel megírt
beszél gciése.
Ijságok, folyóiratok, antológiák lapjain szétszórt 5 most öszszegyüjtött verseinek összességét jellemző vonások közül néhány
markánsan tükrözi K, Tóth Lenke költészetében megnyilvánuló éleiszemléletet is.
Belülről fakadó mély vallásosságának lényege az ember
esendő voltál ismerő s éppen ezért azt mindig megbocsáíó égi hatalom iránti odaadó tiszielet.
Alialános emberszeretetét az a szilárd meggyőződés hatja át.
hogy minden ember alapjában véve jó, 5 ha el is fedi ezt gyöngescgének számtalan megnyilvánulása, szeréténél, jósággal, megértéssé]
nevelhető.
Ez a szeretetlíra még mkább felerősödik, amikor a gyermekekről a család, különösen az édesanya nehézségeken győzni tudó
összetartó erejéről szól a vers. Ezekből az alkotásokból is árad az
egyéniségére annyira jellemző nevelői hajlam. A Jelkében megformált, magánéletében példakeni állítható, a családi tűzhelyet az önfeláldozásig óvó anya és feleségtípus követésére törekedett ösztönözni
asszonytársait. Nyilván ez vezette verseiben többször is megformált
olykor idealizált családkép fnás és más élethelyzetekben történő bemutatá&ávai.

Rendkhiil fogékony a természet apró részletekben is kitáruló
szépsége iránt, és szívesen festi az évszakok változásával megújuló,
kiteljesedik majd a tetszhalálba dermedő [áj arculatát. Ezzé! is összefüggésben sokat foglalkoztatja az elmúlás gondolata. Ez még akkor
ES igaz. ha olykor csupán egy futó sóhaj, bennrekedt kérdés formájában nyilvánul megSzamára mindig mások a fontosak, önmagát, saját belső világai szemérmesen fedi el. Nem csak a költői öntudat kifejezése hiányzik
nála, hanem a lírai költő esetében természetesnek tünö kitárulkozás is.
Mindössze egyszer szakad fel az énjét eltakaró fátyol. - s akkor is
csupán általános érvénnyel szólva - amikor gyermek szerető szive
Ie£nu30obb fájdalmát, meddőségéi „Gyermektelenül" cimű versében
önti ki. Költészetében meglehetősen nagy leret kapnak évfordulókhoz,
személyekhez, jelentősebb helyi eseményekhez kapcsolódó alkalmi
^e^sci. Említésre érdemes az is. hogy míg tárcái témáinak
megválasztásában tudatosan kerülni latszik az éppen aktuális politikai
problémákat, addig verseiben - igaz, korlátozott számban és formában
- „szembe mer nézni a mával." A „korlátozott jelző használatát azért
tartom indokoltnak, mivel az ebbe a kategóriába tartozó versek sem
valamiféle harcos állásfoglalás költői kifejezései. Sokkal inkább a már
löbbször említett és a köttőnöre annyira jellemző, akár az
embertársak, akár az elkerülhetetlen végzet, akár a természet
okozta emben fájdalmak iránt mely megértésT és részvétet érző aszszonyi lélek megnyih ánulasai.
Formai szempontból köllöi nyelvezetét az egyszerűség, közérthetőség jellemzi legjobban Költői eszközei annyira szerények,
hogy jelzőkön, költői kérdéseken kívül a legegyszerűbb alakzatok is
csak elvétve fordulnak elő verseiben. Mai szemlélet szennt nyilván
avíttnak tűnik ez a stílus, de a maga korában, köttönö társaival összevetve természetesnek tűnik. Ez a megállapítás vonatkozik verstechnikájára is. Legtöbbször szépen gördülő négysoros versszakokban
fejti ki gondolatait, de gyakran alkalmaz más forniát is. ám mindig
gondosan ügyel rímeinek cs rímeléseinek megválogalására. Könnyedén váltogatja a páros, kereszt- és félrímcs versszakokai. Sorait erőltetés nélküli tiszia nmekkel, ritkábban asszonáncokkal csendíti Össze.

A veisek válogatásában nem törekecUem túlzón szigorúságra.
Azon voltam ugyanis, hogy minél több kallódó költeménye újra
nyilvánosságot kapjon. Felfogásom szerint csak így alkothat hiteles
képet a/ ohaso K Tóth Lenke költészetéről. A \erseket temaiikai
rokonaáguk alapján öt cikluaba soroltam, azokon belül megszületésük időrendjei vetiem figyelembe.
A ciklusokba nem illes/theiö veisek végfll a „Miscel lánca",
(elegyes veisek) fejezetben kaptak helyet.
A köíei második részéi a prózai írások alkoiják. Mivel ebben
a műfajban sokkal szigorúbban jártam el. egy-egy év (érméséből áJ[alában egy-két tárcái hagytam meg. A feledhető csevegéseket eíhagylamT megőriztem viszont azokat, amelyekből az adott korra jellemző ^onasokaL találtam, vagy amelyekben a korszak iámért közéleti személyiségei bukkannak fel a tárcák enyhén lorritó tükrében.
Bővebb leret engedtem ^ iszom a családi krónikákat ör^ö írásoknak,
különös tekmrettel a Móra-csaiádra vonatkozókra. Ugyancsak meglartandóknak itéhem néhány rimes prózában irt vallási vagy történelmi tárgyú Tárcáját. Az időrendtől a „Férfi nélkül™ c írás cselében
lenem el. Az 19-íö-ban irt riportot, mint műfaji változatot ugyanis a
prózai anyag végére hagytam.
Lényegében hasonló eljárást követtem az 1946-47-ben keletkezett, azinién ríme* prózában oivashaló Írások eseiében is.
Egyébkén! mini minden válogatás, az ebben a könyvben öszszegyújtöii anyag is magán viseli a válogatási végző azcmléletét.
Igyekeztem ugyan tárgyilagos maradni, de ba ez mégsem sikerült
teljes mértékben, annak ódiuma ne 37 itt között írásokra, még kevésbé azok éppen 25 éve elhunyt szerzőjére, hanem a válogató szerkesztő lejére szálljon.

VEKSEK

OTTHON, CSALÁD, CÉdesanyám?
Mikor bölcsőben szenderegtünk
- Angyalok álmái álmodon Valaki uu járt ágyunk mellett,
S mi azt gondoltuk nagy bohóo.
Hogy tündér vigyáz álmainkra.
Tündér suhan át a szobán.
Pedig ie voltál on mellettünk.
Te őrködte! olt. jó Anyám!
Mikor az első szól tanultuk.
Az ajkadról csókoltuk el.
Égbe szálló első imánkat.
Szíved könyvéből toptuk el.
S mikor az első Mi atyán kot
Hallgattad lánykád ajakán.
Te könnyezted meg térden állva.
Én édes, drága jó Anyáin,
Hozzád vittük a könnycinket,
S elhordtuk ajakad mosolyát.
Hozzád ^ itlük a nehéz leckét
S a babaruha rongyosátSejíilettél a kisdiákon,
A rongyruhás nagy babán.
Varázshalalma volt kezednek,
én édes. drága jó Anyám!
Te voltai kis gyerekszobánknak
A kiráíynöje. angyala.
Hányszor vinadl rád ágyunk mellet!
Az új napnak új hajnala.

S ha víg meséén kopogtattunk
Kincses szivednek ajtaján.
Sohsem fogyott ki ajkadról,
A meseszó - én jó Anyám!
S mióta első lepleinkre
Tanítón ölelő karod.
Ügy érezzük, hogy az a kél kar
Láthatatlanul marad ott,
S óid ve vezet át őrökké
Az élei száz gondján, baján.
Az isten áldjon meg ezerszer,
En édes. drága jó Anyám*
(1930. június)

Babakocsi? - Arany trönusT
Habpárnákon ül a fenség,
Szeme néz, néz a világba, Tyhü, de nagy a végtelenség!
Csörgőjével erre-ana
InlegeT: Kilémi Tessék!
Tapsol egv-eg\ kirakatnak,
- Egy kutyáért ki is esnék!
Azián jön eg>r nagy ijedtség.
Az égen az árnyék megnő.
Szalad anyus a kocsival, - Megázik a kis hercegnő! Dehogy ázik! Anyus szive
Védi öl s az Ur palástjaMosolygása fölé - hipp-hopp —
Visszatér a napfény-báslya.
(1933. november)
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Baba kelen gye
Az annak a módja, az annak a rendje:
Puhább a mohinál a babakelengyc.
Pehellyel töltött a habos pólyapáma.
Angyalokról szól majd a kisbaba álma.
A csöpp ing. a rekli fehérebb a hónál.
Nem is könnyebb náía a libegő hószál.
A fökötó, mint a kukorica selyme,
Pókhálóból san tán csípkebetét benne.
- Vanjál csak anyácska patyolat kelengyét.
KcszJts a babádnak lélekliszta kelmét.
Rózsaszirom-lágyat - mesebeli szépet,
Darocot ügy is szó majd neki az éJet.
(1936. máicius)
Tavaszi bajtás
Parányi magból bújik a hajtás.
Ott zöidéL lám csak a tbfd feletti
Aki csak ránéz, lelik örömmel.
Felejti menten a zord teíet.
Parányi magból nö-nö a hajtás,
Növeh ól szent égi erö. —
Istennek könnye: tavaszi zápor.
Isten mosolya: déli verő.
... Pici pólyából kisbaba bújik.
Ott tipeg mér, m, a zöld gyepen!
Aki csak ráncz. lelik reménnyel:
l.es? még a múliból dicső jeleni
Kicsi babából lesz a nagy ember.
Növeli öheí égi erő. Anyáknak könnye: tavaszi harmat.
Anyák mosolya: déh verő.
(1936. április)
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Tattlkozái
Nyár volt. Künn sétáltam bohón.
A csillagokról álmodon: Egyszer csak szembejött velem
A dahiís szép szerelem.
Magas volt, barna és vidám,
- Nem veüe észre száz hibám, Hála széles volt, biziaíó, Szeme hűséges, tiszta tó.
Csak rám mosolygott, nem beszélt.
Felém nyújtotta kér kezét.
Én odaadtam a kezemet.
Ö átölelt és vezetett,
S én megéreztem hirtelen:
Nem egyedül van itt velem!
- Kit nem ismertem ezelőtt:
A Boldogság is vele jött!
(1936.

A Gazdag Ember talpig vasban
Őrizte drága kincseit.
A szeme ötök rémülettel
Vigyázta: rabló nincs-e itt!?
Gyilkos golyót vitt a zsebében,.
Mindig félt - sohsem járt gyalog
Egy éjjel megvizsgálta lelkét:
- Boldog vagy? Nem, nem, nem vagyok!
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Haíalmas Úr császári trónon
C'll büszke arccal, mereven.
Rajta yyémantos. bíbor pompa.
Mint aki nem is eleven.
Ült némán, vias/bábú-diszben.
Mellén kérésziek, esiílagok...
Egy percre a szívébe nézett:
Boldog vagy? Nem, nem, nem vagyuk!
Egy asszony ült a líüszöbön kinn
Egy szegény kis ház dörl.
Ölében csöppnyi gyermek szunnyadt,
S az ass/ony nézte, nézte öt.
Látszott rajta, nincs néki kincse.
Rangja, - csak tán a? égbe fönn.
És feíióhajlott: - Uram Isten!
Én boldog vagyok végtelen!
(1936. július)
Adósság
Az eleiünk mindig csak kölcsön.
Amit az égnek Ura ad.
Pengő: az évT - a pite: a fillér
Jólétiünk, munkánk: a kamat.
Míg forgatjuk a kólcsöniökót.
Nyerünk derűs, szép pár napol.
Törlesztésnek meg beszarnirják
A könnyei és a bándiot,
(1936. augusztus)

Asszon > kezek
Asszonykezek! De szépek vagytok.
Ha gyerekfejei simogattok.
Ha puha fürtön megpihenlek.
És áldási adtok, mint a szentek
Asszonykezck! De szépek vagytok.
Ha férfiarcot simogattok.
Ha álsuhantok gondbarázdán,
S a homlok simul, mint a márvány.
Asszonykezek! De szépek vagytok.
Ha munkaIkodtok, vautok, szabtok.
Szépek vagytok fehéren, barnán,
imakönyvön vagy páholykarfán.
Szépek \ agytok li mindig, mindig.
A csókokat is rátok hintik.
Legszebbek mégis akkor vagytok.
Ha éhezőknek ételi adtok T
(1936. szeptember)
Kél cimbora
Babakocsiban párna van,
A taligában zsák.
A tetejükben gyerek ül A legjobb cimborák.
A kocsi áramvonalas,
A taliga nem az.
De egyforma a kél gyerek.
Kél kacagó tavasz.
IS

Kocsi úron a taliga.
Mert az csak ott mehet, F-entröL lentről a kél gyerek
Csak egymásra nevet.
hagyma, párnában
- Mindegy a? őnekik, Hagymán, vagy pelyhen egyaránt
Oly jó ülés esik.
Zaj falán gördül a kocsi.
Míg nyög a taliga.
- Egyforma kiskirály azén
Andriska. Palika.
Koronájuk is ugyanaz.
N apsugár-kaszorú
Csak kcsöbb lesz majd: egyik víg,
A másik szomorú.
(1936, szeptember)
Tanakodás
Messze-messze sok-sok nagyúr összeül.
Tárgyalásban, nagy vitában elmerni.
Tanácskoznak sokszor keso esteiig.
Ékes, cifra szavak egymást kergetik.
Apó. anyó eondlcrhesen összeüT.
Számolásban löprcnkedve elmerül,
- Vájjon jobb kor, jobb j&vendö még jön-e?
Pistikenek lesz-e végre ködmone?
13 936. november)
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Decemberi esték
A2 édesanyák mostanában
Az utcái, boltot ellepik
És jönnek-mennek, jámak-kelnek.
Fáradnak késő esteiig.
Nem éreznek fagyoL söíéíeU
A szivük lüktet, arcuk ég.
Ölelnek apró sok dobozkát.
Benne ezernyi semmiség.
S ha oUhon este drága csókkal
Eloltják a gy&rcke*,
A kezük selymet bársonyt, csipkét
És babaruhát tereget,
Varrogatnak féléjszakán át
És így álmodnak éberen
- Apuka várat ácsol, má^ol
Sok-sok december-éjjelen
A gyerekek csak Leskelödnek,
A fiókokban mi lehet'.'
Csomagok tűnnek és zizegnek, Ez túlvilág! üzenet!
A kamrából meg illat á r a i
A tenyófácska oti lapul.
S csak Isién tudja, apukának
Milyen sok \eríicke kell.
Míg a szeretet ünnepének
örömeire gyűjtenek.
Hogy boldog legyen akkor
A széni család, a sok gyerek!

Az öröm arái félpercenkénl
Letúlórázzak, ledolgozzák...
- Nem mese, hogy a karácsonyfái.
A jó angyalok maguk hozzák!
0936. december)
Látkép
Úgy elnézem 3 kis latképen
Tdegen földrész városát:
A háiiérhen fehér csúcsú hegy
Amely a kék felhőkbe felmegy
S ott veié meg vánkosáL
Oly furcsa nekem ez a tájék!
Idegen in a ÍÍL a fa!
Az útf a kert, a szikla-Islen, Egy ismerősöm van csak illeni
A tiszta házak ablaka!
Olí benn éppúgy* miot bárhol másutt
Függöny van, szőnyeg, friss virág.
Asszon>TnosoIy és puha pamlag,
Könnyek, mosolyok, álmok \ annak
És lüzhdyek és kis cicák!
Ott él a férj, az asszony, gyermek,
A sziv3 a szirén ou dobog...
Meri a világnak más-más táján!
Más az éghajlaU lesíszin. halvány.
De egyformák az ou honok.
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Fészek
Sár, szalma, fűszál, tollpihe, Madáianyó. csak hordd ideí
Jó helyez itten. észre\edd!
És rakd fel itt a fészkedet í
Mcn bár ez kő és vakolai, Sziv rakta fll is a falai;
Szerelem, béke, szeretel
Hordta össze a köveket.
[.ásd, fészek az mind, kismadár.
Hot álmodik egy ifjú pár
Fiókéinak széni jftvöt,
Es úgy várja az eljövök
A férj harcol, a nő virraszk
És dalba fojtja a panaszt,
S a meleget, mii oni szive:
Atleheli a fészkibe.
Viharnak, bajnak ellenáll
A fészek így Rá nem talál
Fekeie héjaT gond-bagoly^ Él. munkál, mini a haogyaboly.
1194Ó.)
Vannak mé^ szentek
Vannak még szentek a íüídön
Minap is így láttam én.
Parányi szobába hullon
Becézon a napfény

Anyácska éppen imára
Okiam apró fiát,
S olt láttam sugárzó, tiszta
Homlokán a glóriát.
(1942. április)

A gond a bánat, szomorúság
Néha szükség, néha jó!
Másképp elszálLnanak könnyen, mint a
Megterhelésen léghajó.
Ha nem volna a kötelesség
Sok kedves, apró feladat.
Egy s^élroham is szenetépné
A vékony éleifonalat.
De ha markolja pár gyerekkéz
A szoknyaráncot makacsul
A bohó álmok szárnya partan.
Képzelet délibábja hull.
A szív belátja, hogy a föld is
Sok boldogságos álmot ad.
És eibíráJják puha csókkal
A drága homokísákokaL

Gyerek nélLül
Gyerek nélkül az élei puszta ken.
Mii nil varázslat ájulalba ven
S hiába jár benn lágy májusi szél,
A ken nem hallja megh hogy mit mesél.
Virágfakaszló július bavél
A ken fásultan, vakon éli át, Gyümölcsérlelö széni szeptemberek
Az elátkozott kénben nincsenek.
Gyerek nélkül a ház: búiorszalon;
Nincs levelén kötény az asztalon, Alvó Fejecske nem hagy mély nyomot
A báisonypámán. Semmi sem kopoitAz ágyteritö gyűretlen, fehér;
Nincs szétmorzsálva sütemény, kenyér,
Nincs behurcolva kavics és homok, Ujak maradnak mind a bútorok, Alinak mereven, értéktelenül.
Raj luk hiányzó emlék helye hül.
Gyerek nélkül az asszony
A szemen fátyol, a szivén ború.
A haja és az álma fekete.
Rózsaszín gond hava nem lepte be; Az altatódat, játék, kacagás.
Amivel fiái dajkálgatja más.
Dicséret, inlés, édes oktatás.
Amit anyjától kap az iskolás, Ima. szeretet, csók. áldó szavak,
Amií az anyák bőven ontanak,
A gyentiektclen szívben bennmarad
S a szív egyszer csak tőle megszakad?

BORULVA
Kérés
Uram, ne adjT ne adj mar nekünk
Több mámon, buja örömei:
Hisz már úgyis tobzódva élünk
Szentségtdcnség. amit vélünk
Lükteio vélünk elktnet.
Uram. ne adjT ne adj, már nekünk
A ludasodból több tudást;
Fkunk rövid a sok es/méhez.
Legyen elég az. amii végez.
Nem bírjuk a verseny futást.
Uram, ne adj, ne adj mar nekünk
A kél karunkba több erőt:
Hisz vakmerőn rakunk új Bábeli,
Káin újra tiporja Ábelt.
Ha nincs korlát a kéz előtt.
Uram, ne adj. ne adj már semmíi
Maradjon minden a Tiéd!
Ne adj nekünk erőt, hatalmai.
És ne adj földi javadalmai.
Csak több hitet? csak több hitet!
0930. december)
Meg (érés
Jézusom! Add a szöges oaion.
Nem baj az sem. ha lép, hasÍL
A szivem tiszta templomában
Bizony már én régen nem jánam.
S most látom csak. mi van itt?

Ocsmány és céda vágyku farok
Telepedtek meg idebent.
Szennyes árnyuk nagy halomban
Berakták ide alallomban,
S kiűztek mindent, ami szent.
Csábító undok, suttogással
Kínáigalják a bűnt nekem;
íúdáspénzl raknak az oltárra.
Hogy e7 legyen a vétkem ára.
És űznek, marnak szüntelen.
De már efég volt? Add az ostort.
Hogy mit teszek, - csak én tudorai
És ha majd tiszta lesz az oltár.
S nem zeng már más, csak égi zsoltár.
Visszajössz ucye. Jézusom?
(1931,április)
Gyász
Siihatiok igaz. forró gyásszal,
Valóban meghalt a mese.
A kis királylány meg a pásztor
Nem lesznek már. nem soha másszor
Egymásnak hű szerelmeseHamupipökéoek ma már nem
A uimiér hozza a ruháját,
S egy-egy báJi éj mámorában
A királyfinak sátorában
Mást veszít, nem a saruját.

Es Hófehérke... óh szegényke
Nem várja már a hercegei:
Törpék karján hajs7olja 3 vigaszt
- De ncha. ncha égö kínban A búfelejto perceket
Sírhattok,,, sírok én is. én is.
A könnyem hull az ösi rögre,
S xraj fájó sebből vérzem, vériem.
Mert nem a mese hall meg, érzem,
A hilünk hali meg mindörökre.
(1931. április;
FeHámadásra
Üdvözlégy Ünnep! Elei ünnepe!
Halandó szívek balzsamos-üd\e, te!
Már benn kenng vérünkben új jogunk
- Hogy minden mdlhal, tűnhel. mint az álom.
De túl a földön, felhőn és halálon, Mi éltünk, élünk, élni \s fogunk!
Üdvö;rlégy Ünnep! Béke Ünnepe!
Az ember emberi akkor üthet-e.
Mikor öt sebből hulló vér üzen.
Hogy dobjuk el a felkapott követ.
Simítsuk el a harcos öklöket:
Tesívérek vagyunk valamennyien!
Üdvözlégy betelt álmoV ünnepei
Ha körötted egy \ ílá^ tűnne le!
Ez lenne a szó. amit hátrahagy.
Megváhon lelkek lehulló bilincse
Hirdesse azt. hogy minden idők kincse.
Minden csodáknak koszorúja
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üdvözlégyte. Mindenki Ünnepe!
Hál S7cnt varázsod nem ott lüktet-e
Kiralysmek. koldússzivek közön?
A földei ma betölti s/á/ csoda.
Legyen az kis kunyhó vagy palota.
Az ünnep oda ma beköltözőn.
Üdvözlégy te. Virrasztók ünnepe!
Hajnal varasunk vajra gzünhei-e
Látván. Atyám, feltámadt Fiadat?
Újraéled szivünkben e hit.
Sötét éjünkbe fénysugár husit.
Hogy lesz még egyszer, lesz még virradat
(1932, április)
Rorate coeli
Égi magasok harmaroznak.
Ködszine van a harmatoknak
Deres a ken, a fü, a fa,
Megoszüliek egy éjszaka.
Egi magasok méhe táruL
A menni-ország hópelsiiet árul
Hullanak a hószín hópihék
Fehér a vakaölél vidék.
Hópihék közi egy hópehely
Csillog mint kékkrisiály kehely.
S hová ez a kis pihe hull.
Ott szív és lélek kiviruL
Lemossa ez a bűnt a
Tőle a boldogság kihajt.
Örömfa dúsan tele lesz.
- Ej, de furcsa kis pehely ez í
2G

Parányi, fényes, tiszta, szent:
A felhőkből aföTdrcmenL
A földön könnyé változott,
És mindent énünk áldozott.
- Rorate coeli! Vágyva száll
A dal. A? égre rátalál,
S a kis Jézuska válaszút
Mint hópehely a szívre hull.
<1936, december)
munka
Isten ívpapirja Valahány mező,
aki Ideírja: a szántó velő
Nekifog tavasszal az írásnak ö.
Egyenes sorokba ir a magvető
Hamaiosl kibújik rögboT a betű
A tartalma még most is egyöntetű.
Együgyü levél ez - zöld a tartatom.
Mosolyog az Isten felhőpamlagon.
Jön meginl a munkás - Levelei javiL
Kapával egy pár son heJ>Teigazrt.
Egyre szebben szólal árkus levele,
Stmogau a néz az Isién lefele.
Érnek a levélben* érnek a szavak?
Bölcsek lesznek lassan, fonók, igazak?
Arannyá válik a tavaszi remény.
S a levél immár a legszebb költemény!
(1940. május)

A Mesier
- Ki tanúja a madárkát dalolni.
Hogy dala csak úgy égbe mppeo egyszer?
Oh honnan jö, és hol van ez a mester?
- Ki színezi a virágok ruháját? -,
Az ember velük versenyezni testei!
Oh, ki lehel, és hol van ez a mester!
- Ki lanítja a szíveket szeretni,
S barátkozni a holdvilágom esitel?
Qh, ki Jehei, cs hol van ez a mester?
- KÍ tanítja a kisbabát kacagni?
Ha képes vagy rá. ember, ezt lesd eV.
Es megtudod, hogy ott lenn cl az égben.
És valamennyi: ugyanaz a Mester!
(1941. január)
TérdreboruK a
Oh. hányszor voltam térdrebomlva
Oltárod elótth Isieneml
Ea fetsoroham. mit szeretnék.
És mennyi mindent adj nekem!
Kértem szerencséi, boldogságoi.
Meleg otthoni és hü szivet.
Kihez munkámból hazatérjek.
És aki énhozzám siet.
Két dolgos kan. mely értem fárad,
S minden baj ellen árölel.
Előre visz simább utakra,
S göröngyön, sarun áiemeJ.
Két kezel, melybe forrón, lágyan
Beletúrjam a tenyerem.

S egy ajkaL kivel megfelezem
A csókom és a kenyerem.
S Te mind megadtad, amii kénem.
Bár nem volt raja égi érdem.
De a szh em_ az sohse kéFdte,
Hogy: én Neked mit adjak érte?!
Men lásd, ilyen gyarló az ember.
Csak kérni tud, de adni nem.
Jóságodén a tartozásai
Meg nem fizeti scnkfsem.
Csak léFdrehull a Te adósod
S kérése újra végtelen.
Bocsásd meg néki azt. hogy ö már
Megint fizetésképtelen! L..
U 941 Január)
Várószoba
A fehér ajtón túl az orvos.
Iti krnn a sok beteg köhécsel
A sorsunk képe jut eszembe.
Míg ezi a képet nézem én e l
Felhő függönyön túl az On os.
Földön les ránk a sok betegség.
O egyenként bocsát magához
Mindannyiunkat: ene tessék!
Jobbján angyal van orvossággal,
Baíján vörösen ég a katlan.
Ö szívet vizsgái, s nyomban ítél
Gyógyídiató! Gyógyíthatatlan!
0941.január)

Furcsa keresztre] uény
A? emberi lélek!
Egyik a másikat
Sohsc fejtené meg!
De Is len csak ránéz
S titkai kibogozza,
S búsul, mert sok benne
A fekeie kocka!
11941. februári

Örök segítség
Ha a kísértés-rengetegen
- Tévelygő bárány megremegtem.
Amikor rossz ösvényre tértem,
Akkor a pásztor jön el ertemr
Ha a tudásban elmerültem,
S az Úr igéjét elkerüliem
- A telkemet befedtem lesnél.
Akkor kézenfogon a Mester.
<[941. február)

Tavaszi áradás
A jégkéreg a sziveken megolvad,
S a közöny is már lágyul, mint a hó.
Mert megismétli megválió csodájit
Az Úr Jézus, az áldott, tiszta, jó.

A szent hetek alatt a szív megindul.
Imák. fohászok, könnyek árja gyűl, A megtérök, AJ. áldozok, a gyónók
Lelke megzúdul gyózhelellenüL
S a bűnök halmát, hegyeii elönti
A us/tüó. fárasztó áradat, Elmossa Isten irgalma elöl a
Feltomyozoii. oktalan gátakat, A bűnös talaj termőfölddé válik.
Melyen v míg is nyílik majd lalán.
Ha ricsókolja napsugaxas ielkét
Urunk. Megváltónk Hiisvéi hajnaláo.
{19AI. március)
Krisztus hüjlöl
Kriszlus böjtöl •- oh de régen!
Nem tíz-húsz - nem negyven napja?
Szive szeretetre éhes.
De éleiéi meg nem kapja.
Szivt megenesre szomjas
S nincs ital, mely oltja szomját!
Jóság, hüscií gyümölcsére
Vár, csak vár sok hónapon át!
De a g> ümölcs meg nem érik.
Sorvad a faT fogy az áca„S nem lerem. mert ki sem kel
A jó magoknak sokasága?
S Krisztus böjtöl. - mi tobzódunk
Vérben, harcban, gyűlöletben
Krisztus höjiöl, - tavaszi szél
Siiásában jajjá rebben.
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A lövi 5 mosl ránk fonódik.
Rajtunk van a véres palást, Nem mi várjuk imádkozva
Viirasztva a feltámadást.
Krisztus várja könnyek között,
BöjtöKea felhők felen:
Hogy idelenne a szivekben
Feltámadjon a szeretet.
(194]. március )
Húsvét felé
A homlokunkon kis hamu kereszt
Vidám íarsangba vissza nem ereszt
Le foszlik rólunk lánc, muzsika, zaj
Valahol Jézus azt sóhajtja: jaj!
Kezünkben baika s gyöngy-olvasó
Fehér cellákba bújni volna jó.
Hol térdeplő van csak, meg feszület,
Mosl járja ál a hét tör a szent Szüzet í
Bünbánaiol tart lelkünk^ könnyeset
S utunk a m é J ^ l lassan fbivezet
A Golgotára, hol keresztfa áll,
S örök életté válik a halál.
(1941. április)
Első áldozok
Apró a nvaj, ám hószín a bárány
Mindvalamenn\i, kj benne jött.
S mim lehér felleg, mind ott delelnek
Az égi pásztor, az Úr előtt.

Csöpp lábuk még a rögön, csak néha
Kapott sebei, s a szívük vidám:
Rajongó szemmé], szem szerelemmel
( süggnek most törrón a Menny Fián
Siratja, szánja fej .. a Pászlor
S ifjú nyakukra csengni akaszt.
Ha kedves nyáj a lilosl járja,
A Pás7toF menten megtudja aztVár a szelíd táj, menj hál te kis nyáj
5 szivedben forrón őrizd meg öl!
Ág meg ne tépjen. így hófehéren,
Csilingeld át az éleMnezöí!
(1941. április)
Tavaszi himnusz
d szó az ajkakon!
Szenl csoda készül szerteszét.
Ne>z csak körül minden de szép!
A rügy fakad a gallyakon.
Csitulj le zúgó utcalárma
Szüntesd dübörgő vad zajod,
(-:Eyis hiába zaklalod
Madáíanyál, se hall. se Iái már
Fészket rak puhát és nagyot-..
Feszül a föld fekete buika.
Úgy feszegeti egy picurka
Levélkének két gyönge kaija.
Benne Isten ereje duzzad,
Men előtör, ha úgy akarja!
Zsibong a lóg, az élei árad.
Vígan csapong a vadmadar-had
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Csupa mozgás a nagyvilág.
A napsugárnak csókja csaiian.
Élet terem a virradacbaA,
S amerre tiszta friss harmat van*
üti felkacag a vadvirág.
Szél csendesedj! Hadd hallgatom
Amil a május dalba fon:
Az élet égi foganatai.
Amelynek nem találni mását
Csak Sálad, május szép Szüze!
Rád is leszáll! az Ég lü/e.
Hogy éiet legyen a világon.
Tavasz győzzön a bün-hal álon.
5 mindazt, ami az. Isten jussa
Bezsúfoltad a májusba
Mikor az ég. a föld orüU
Ezt adtad nekünk örökül.
S ezért se dal. se vers. se himnusz
Május Szüze nem méltó Hozzád
Csak egyedül a nagy Termeszei,
Az égben fogant kis éleU
A madarak, ha fészkük rakják,
A fák, mikor vüáguk hozzák!
(1941. május)

Ácsok
Udvarunkban ács kopácsol.
Nyög a fűrész, bong a balta.
A kis inas sok hibát lesz. Kifog még a munka rajia
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A szidaJom száll ilyenkor.
Kemény szavak megfeszílik
Ajka görbül, könnyeket nyel.
Riadt szeme tágra nyílik.
Rágondolok ilyenkor egy
Régi ácsra, másik acsra_
Názáreii házikóban
Dolgozgató glóriásra.
Tőle kérek vigaszíaíást
A kis inas kék szemébe. T ö k kerek megbocsaTásl
Annak, kinek mord a képe,
S lám, vig füttyszó zendül otl fel.
Hol előbb még nagy harc lángolt!
O sugallta ezt a füttyöt,
O, ki egykor szintén ács volt.
(1941, június)

Karácsonyi köszöntő
Eljön a szent karácsony este.
Hozta a legszebb éjszakát.
Erre vártunk már szivrepesve
Az egész hosszú éven át.
Mert májusban nincs ilyen éjjel.
Bár pattannak az orgonák
És az illat az égig ér fel,
S csipogó fészket hord az ág.
S nincs ilyen éjjel júliusban.
Mikor csillagok hullanak.
Amerre futnak fényes út van,
S & hold sugáizik mint a nap.

Az év legszentebb éjszakáján
Nem nyii. csupán csak egy virág.
Mosolygó, édes arca láttán
Hajnalodik egy szebb világ.
Az év legszebb éjjelén csak
Egy csillag hull a földre le.
De a7 a csilíag annyi Fényt ad.
Hogy véle ég, fold, szív tele.
Ennek az áldott éjszakának
Nincs, nem is lehet párja más.
Dicsőség hál az ég Urának
5 a Szüzanyának haladás!
Ha ez a Gyermek földre nemjö
.S ha p T Je nem jászolba száll.
Oly sivár volna a jövendő.
Tesn ér testvérre nem lalál.
De néki esakjászolka kellett,
Es minden kincse a szíve.
S lám a király a pásztor melleit
Ereszkedik le elibe.
Csodatevő két szent kezével
Összehajtja a fejüket.
Hisz mindenki egy célhoz ér el.
Ezt tanúja a feszüleí.
Hogy erre már a föld megéreti
S palotán, kunyhón egy varázs,
Legyen a/ Isíennek dicséret
S a Szuzanyának haladás!
Hogy ma feledve mintf a bánal
S lehull a lelkektől a gyász,
A mosoly űj életre támad,
A szemekből íhss fény cikáz;
A boiiok színes ablakából
AjáEÉk mind-mind útrakel.
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S az anya újra énekel;
Hogy a gyerekek álma édes.
És minden gyerek szót fogad,
A szivük angyalok felé les.
Rájuk fenyőfa bólogat.
Hogy Jczuskáia Táborainak
S az homlokukra csókol ad.
Mindezen dicsőség az Úrnak
S a Szüzanyának hódolal!
(1946. december]
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GONDOK - GONDOLATOK
Öreg nyugdíjasok
Ujak voltak, robotoltak
Napol napra szürkén rónak.
Napfény láncol! az asztalon, —
Csak nőn, nőtt az aktahalom,
S virág, mosoly, öröm. álom
Nem bújt ál az akadálvon.
A parancsok, mint az ostor.
Megcsattanlak líltún sokszor.
A tüzes \ éF bohó testen
Sok nilórás tavasz-estén.
Mikor aztán öregedtek
Egyszeriben nem kelletlek!
A rabtartó Íróasztal
Tovaküld, már nem marasztal.
Mehetnek a napsütésben
Nagy okai sétálni délben,
S lúi időben, kályha mellett
A nyugdíjas már pihenhel.
Jaj, mit ér ez! Nem kell ez már!
Csak tél van már. tél és nem nyár!
Hol szedjen az most virágot.
Aki rétet sonse Látott?
Mit hozhat annak a Holnap,
Kinek mindig parancsollak?!
Merre fusson a láb vissza.
Ha nem ludja, kire bízta
El szalasztón örömeii?
- Nincs már vágyuk, se otiT se in!
Egymást róják szürke napok...
Szegény öreg nyugdíjasok!
(1933. december)
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Minden férfi álmán,..
Minden férfi álmán
A (suhan az asszony.
Hogy imái. szetdmcL
Bánatot fakasszon.
Ha szemek pihennek
A hü álom-bástyán, Andalodik lelkűk
A Szűz kék palástján.
A szerelmeseknek
Elhozta az utón
A liliomarcol
Csengetyüs határon.
Edesajkü Múzsát
Álmodik a költő.
Egyetlenegy csókja
Vágyukul betöltő,
A fáradt tudósnak
Alma oda tér be:
Puhakezú asszony
Harmat tenyerébe!
Csak az öreg szivek
Tüncde7Ö álma
Nemjárcsókos asszony
Ringó lábnyomába
Temeti a lángol.
Földön vivoH harcol,
- Idézi álmában
Az anyui arcűL
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Koldusuk
Az utcasarkon áll a koldus
Fillérváró a tenyere.
Ajárókelök szeszélyétől
függ, hogy ma Ica^-e kenyere.
- Az éíelúton jár az ember.
Csodaváró a kebele,
A sors szeszélye bánatkiajtáit
Vagy öromilllért vet bele.
(1936. január)
Beírva van már
Beírva már az életem lapja félig
Az írás rajta nem egyöntetű.
Van elmosódó, vidám, röpke pár sor,
S van vérig vésett bánatos betű.
Van rajta dal és van gyászinduló isT
S ki tudja: még mit imák rajla fel?
Egy kis kcresznel zárul majd le egykor
És odafenn a/ Úr olvassa el,
{1936 Január)
Csendes este
Csendes este, égnek már a csillagok,
Virágpelytien keinek edes illatok.
Rádióban cigány húz egy hallgatót
- Barna legény kinyitja az ablakot.
Szerenád házon is kinyilik az abíak,
S^-öke kislány kék szemei kacagnak...
...Isten ki a szivekbe is belelát
Tudja, hogy ez most egy szerenád. (1936. március)

Percek
Testvér! Te észreveszed-e.
Hogy minden percnek szárnya van?
S a szárny fehér vagy fekeie.
Látom a perc hószámyail
Ha születik, a kisbaba.
Vagy a bimbónak zária nyit
Fehérszárnyú perc hozza még
A mosolyt, csókot, illatoEAmil tavasszal oszt a íég.
O hoz munkál és kenyeret.
Együtt jár vele mindenütt
A Boldogság, Szeretet.
De fekete szárny csattogott.
Hová a perc csak bánatot
És sölét gondbatyut hozott.
Fekete számvú perc a? úr
Olt. hol a kéz vad, esztelen.
Egy kést a szív falába szúr.
A betegszoba csendjében
Ugrásra készen, szomjasán
Fekete szárnyú perc pihen.
Villám sújt. Zúgajcgesö,
Vonatkisiklás* gázolás!
Hidd e|f testvér, ez ö, ez ö.

A percek zúgnak körül ünk
Hallhatjuk Is a szárnyukat.
Mikor sírunk, vagy örülünk
Tovapereg percek hada itt
- A fehér szárny hoz valamit,
- A fekeíe ., visz vaJamiL
(1936. március)
Ne siess!
Ne siess íestvér!
Kár siefni At rögös völgyön, száz hegyen;
A boldogság nem vár meg úgyse,
Hogy kocsijára felvegyen.
Ne fuss testvérem: kár zihálni.
Míg szived forró ]áz-lüzes; A kmcs-síefcér nem vár meg úgyse.
Mire beéred, már üres.
Ne szaladj, kedves balga testvér.
Míg roskadásig fáj a láb,
A hír-paripa Úgy se vár meg.
Hogy szárnyam vigyen tovább.
Csak lépegess, testvér szelidco
Lassan a földi tereken; Az Isten úgyis megvár téged,
- Az ő türelme végtelen.
(1937. máicius)
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Figurák
Farsang reg volt Mégis jelmez rajtam, rajtad.
Te a bohóc álarcába
Fájó könnyeid takartad.
Amaz otl királyi pózban^
Láthatatlan hermelmben
Azt leplezi, hogy ö senki,
- Ugy mutatja, hogy ö kisisien.
Lehet, s/abad válogatni,
Dús a készlet, száz a jelmezi
Nem látszik, hogy mégis koldus,
Akj ékszert, gyöngyül felvesz.
Nem látszik, hogy mily hibátlan.
Aki eseng össze-vissza.
Bár nem tudja, hogy függ össze
Seks7pír Vilmos cs Vemisza?
Caesar-Iógát öli a porszem,
S dicsekszik, mim államférfi.
Ángyaimnál öli a sálán
A szárnyától alig lemí.
Bőkezűség álarcában
Ját a kapzsijára fösvény.
Szűz Artemisz: aki előtt
Nincs már ismeretlen ösvény.
Kardcsörtctve jár a gyáva.
ApostoJkodik a bűnös.
Napóleon kalapjában
Tetszeleg a kishitü bős.
Jós ruhát ölt a poéta.
Úgy veri az Írógépet.,,
Bárhova néz: Karnevál van
S önmagát dalolja az Éleií
(1937. február)

Muíamur
A felnőttek. 3 nagyok, mind pogány ok!
Az igazhivö csak a kisgyerek.
Aki hallja, hogy mit susog a szél
És akinek meséi mond a berek.
Kinek Jézuska hozza a fenyőfái
S cukros \irgacsoi Mikulás apó, Kis angyalkák püíolik fenn a párnái.
Mikor a földre szállva száll a hó.
A gyerek elhiszi a csodaszarvast.
Hadak líljára reménykedve néz
Rossz ember nincs,
A könnyeket letörli
Egy kis zsebkendös lágy an>ai kéz.
Nem is tudom, ebből a drága hitből
Hogy lesz pogányság? Mi okozza ezi?
Ki veszi el a kócbabát ülünk bűi,
S a fapuskábol hogy válik kereszt?
A Hadak Útjából Tejút mién icsz?
S a holdkirálybóf: kihűlt égitest?
Miért bújunk át a mesefiiggöny fátylán
Kezünk rombolva miért tépi ezt?
Mért lesz a virgács egyszerre valódi,
Meíy végigvág a szánkónk felet!- A könnyeinknek nem elég a kendő.
Mellyel a lágy kéz messze integet
£s úgy nézünk a múltba vissza, mini a
Futó nyárba az őszi verebek...
Minlha nem is mi lettünk volna egyszer
A mindenthivó boldog gyerekek.
(1938. február)
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Mmtjöjjí
Most jöjj sétálni. - sül a nap —
Már a szdecske se harap, Szemedbe nem csal könnyekéi
A hideg, csak a kjkelel.
A viíág olyan yyönyörü, A selyemreien mesefu, A bárányfelhő haltsereg.
Vagy taláa mind csak szendereg.
Mosí jöij sétálni? Add kezed!
Most csodaországba vezet
A kezem, meglásd kedvesem.
El nem felejted ezt sohsem.
Mosi szeress, mikor ílalal
A szív és csupa diadal.
Mint maga az új kikelet
Amely legyőzi a telel.
Most nevess, mikor nincs miéit,
S a kedved mégis égig ér.
Most csókolj mikor csókra jár
Körötted minden madár.
Táncolj versenyt a napsugárral.
Dalolj együtt a kismadárral,
\ iniij nárcisszal, gyöngyvirággal,
és fütyöréssz a kisdiákkal.
Mosi jöjj sétálni, míg a nap sül!
Most löl lsünk minden percei együtt!
Mosi ÍEt az Isién is mi vetünk
- Holnap? Talán már nem is élünk. (1937. március)
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órák
Mehettem volna fürdeni
A hír patak vizén.
Hallgatni, mit susog a sás
Mit dalol a szirén;
Járhatlam volna a verőn
A pipacsok között
De lábamra a lomha nyár
Bilincsel ötvözött
Olvastam volna könyveket.
Más szines áJmaiL,
De teiíenségnek tengerén
Unalom-bánba vili.
Vihettem volna kényeiét
A kunyhók népinek.
De sötét szellem suttogott:
Maradj, ne menj. minek?
Gyüjthctlem lohut gyerekel
Sikátorok során!
Kiket az élet kivételt
Öléből mostohán.
Most mindahánynak anyuka
Lehettem volna tán,
S emlékükben leit volna egy
Mosolygó délután.
Vagy mehettem volna
Hol mindig vár anyám:
Nélkülem bús. de hajövök,
A kai]át tárja iám!
Szelíden ringat a szívén
Akár a gyereket,
S ha nem megyek, úgy kárba vesz
A váró szcreieL

Várt rám az útonT rét, mező.
Sikátor, paloia.
Várt rám boldog és éhező,
S én nem mentem oda.
Várt rám szív. lélek, szerelel.
S nem mernem érte elf
Elmúlt a perc. már este van.
A nap fényi késtem el!
Hevertem kábán, íétlenül
A hos57ii déluün.
Most már hiába futkosom
Az elmúlt perc után,
Idö apánál hasztalan
Kopogtatok, néhány
Haragos szóval tovaü/;
- Menj, léko/.ló leány.
(1938, október)
Függönyök
Függöny minden ablakon van,
Oti lebeg az ablakokban
Fodrosán, vagy lágy-redösen.
Szép időben, rút idöbcn.
Aki kint jár. be nem láthat.
Lakhat olt benn mosoty, bánat.
Aki bent ék homályosan
Látja csak hogy kívül mi vauFüggöny nélkül. íitok nélkül
Ember-élet fel oem épült
Ezen kell a függöny fodra
Szemre, szivre. ablakokra.
(1939. március)
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Érik a búza
Erik a búza. rór aranyától
Fénybe borul már mind a határ,
Lengő kalászát immár utolszor
Fésüli szel ló kézzel a nyár.
Mit tudja azt a távoli város.
Mily veritékes mosl a tanya!
Virrasztó gondban őrzi a termést.
Mini csecsemői az édesanya í
Eső ne jöjjön, jég lene verje.
Nap ne aszalja mosi a magot
Jaj. annak télen, aki nyáron
Eletei, búzát nem araion!
Veszi a város boltban a lisztet,
S nem tudja: mit visz benne haza.
Egy marék Uszíérl hányat ujjongott
Hányat suhintott egy-egy kasza.
Egy zacskó lisztért mennyit hajoltak
Szép barna lányok, marokverök. S rakták az áldott búzakeresztei
Hajnaltól estig dacolva ÖL
Egy zacskó lisztben harmat és álom
Veriíék, nóta emléke él. Örökké hamvas molnáriegén vek
Szerelmes füttye szépet mescl.
y finom a mi kenyérként
S íllalüs, írunl a tas aszi rét,
Magyar faluknak magyar világa
Adja zamatát, adja izéi

Foszlós kalácsot, pirosló lángosl
SzereTed ugye, kicsi fiam.
Gondold meg eztán, mikor fogyasztod.
Benne mi árad, benne mi van?
S ilyenkor, mikor érik a búza.
Tegyétek össze kis kezelek.
Az aialásért, az aratókéit
Imádkozzatok, mind gyerekek!
Kérjelek forrón az aratásnak
Fenti gazdáját égi ural.
Szegény magyarnak juttasson bőven,
S két kézzel áldja meg. amit ad,
augusztus)
Högolyó
Fehér, hideg kis göngyöleg.
Neveli ifjú és öreg.
Nem halálos, ha koppan is
És nem sebez, ha robban is.
Még. hogyha szivén is talál.
Nem jár n\ omiiban bús halál, Ez nem süvít és nem sziszeg.
Még meg nem ártott senkinek.
Úgy röppen, mint a kacagás,
A kalapon friss harapás:
Kis bátyú, hogyha hátba kap.
Tél keze, ha a vállra csap.

Hideg zuhany, ha nyakban ér.
A halántékon hús babér
S ha fürge vagy és nem fabáb.
Ha megharagszol, - add tovább!
- Oh, te bohó kis hógolyó!
De is \olna, óh, de jó.
Ha nem volna se robbanó.
Se vészt, se bajt, se bút hozó.
Se sötét halál! hordozó,
Tciajtad kívül más golyó!
(1940J

Holdas éjjel
Ma éjjel, mini egy kis csavargó.
Beton hozzám a holdsugár
Arra ébredlem, hogy szobámban
Mezítláb, lopakodva jár.
Kutat az iróasziaínái
Tán verset olvas a betyár?
Legyíntve elmenekül onnan
S minden piciny zugol bejár.
Motoz a kabáiom zsebében, Mondom neki, - felesleges Odasiklik a poháiszékhez.
Tán egy kis frissítőt keres?
Végül unoitan tovasctál,
S kimegy megint az ablakon.
Még ki is nevetem magamban.
Itt lopni nincsen alkalom!

S akkor veszem csak észre én is:
Mégis lopoLt a kis csibész!
Etvinc álmom tolvaj módon! S mosi csak hempergek. forgolódom.
- Kacaghat rajtam, ha benéz az ablakon,
II940. szeptember)
Citera
Húrja halkan pengett,
Szi\el ringatott:
Betöltőn dalával
Egy-egy kis lakoL
Nem viharzon messze.
Völgyön, hegyen át
Kis család hallgatta
Csak a cileráL
A világ zajában
A citeia-szó
Rózsák sóhajtása.
Csendben elhaló,
Lepkesz árny-e sapáskénl
Észrevétlen ez.
Mintha nem is volna*
Túlzengi a dzsessz.
Túlzengi az új kor
Lázas ritmusa
A kis citerának
Nem kell a tusa. Önmagának zeng csak
Holdas éjen át...
Testvéremnek érzem
Én a citcrái.
Í194Ü. december 6.)

Verseny
Az egész *iíág versenypálya
Küzdő felek az emberek.
Birokra kel erö erővel, S ö kérdés: nyerek? - nem nyerek?
Versenyre fsit íáb a lábbal, Szív a szívvel is összecsap!
Küzdőtér: kinn a léL s az otihon.
Verseny a lolt, - az irkalap.
A verseny lázban meg nem látjuk
Hogy sorsunk azért mostoha.
Meri csak egymáson vágyunk győzni.
De önmagunton nem, soha!
0940. december 6 )
Órásbolt ban
Arany, ezüst, gyöngy a polcon végig.
Rubin piroslik. zafír kéklik.
Villogó gyéxnánl, tengerzöld jáspis,
Arra biztat, hogy ilyesmit áhits.
Aggass magadra sok ékességeiig
Kö7beiikTakkol szá? pici óra:
- Múlik az élet! Múlik az elet!
Kínálja kincsét kristály és márvány.
Van itt bohókás disz. pici bálvány.
Gyűrűk és láncok ragyogva várják.
Hogy űjjra húzzák, hó nyakra zárják.
Adjanak csókén türkisz-tüzeket...
Közbekakükkol száz kicsi óra:
- Múlik az elet! Múlik az élei!
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Kis ezüst csészék, ötvözött kelyhek.
Hívalkodnak itt, még el nem kelnek.
Mellűi és érem, fúggó és násfa.
Zaklat a sürget: vedd meg meg mama!
Örök darab: egy csöpp hamutartó!
Közbckongatnak mogorva órák:
Minden múlandó' Minden múlandó!
A bolt gazdája szürke kis ember.
Sok diága kincsből óneki nem kell!
Gyémánt varázsa öt meg nem
Száz óra ínlL ha meglel ej ü;
Tik lakk, te emberi
Állj meg egy szóra
Hátha ez már az utolsó óra?!
0 94 i. január)
Fehér izzás
lf]ű szívek piros lánggal égnek.
Nem sajnálnak tüzet semmitől,
A céltalan, forró lobogásban
AA iljú szív egyhamar kidől.
Következnek a nagy teivek, álmok.
De az elet erre a tanú:
Hogy ebből a lángolásból sincs más
Eredmény, csak egy marék hamu.
Meglassul a szív irama végül
S odatart, hol nem csalódhatik:
Minden ember elérkezik egyszer
A csendes kis térdeplő padig.
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S ekkor a szív már fehéren izzik.
Nincs belőle se korom, se füsL..
Fehér annak az egész világa.
Akinek a haja is ezüst.
(1941. január)
Virágos váza
Dédelgetett már tavaszi álmot.
Es nyill már benne boldog nyarak láza.
De üresen még soha. soha nem állott
A szjvcm. ez a kis virágos váza.
meglöllöm sárguló levéllel,
A hervadásban is sok a poézis...
Télen örökzöíd emlék lesz majd benne.
$ ha összetörik, porrá leszek én zs.
0941.január)
Éjjel
Elpiheni az ulca.
Csendesek a házak
Ringaió bölcsök
Az emberfiának.
Hold fény suhan Ádám
Alvó unokáin
S angyaJarcú Ábel
Angyal arcú Káin.
(1941.január)
Könnyek
A könnyek, akik leperegnek
Sokszor nem is sírnak - nevetnek

Gyöngyök, mik fürgén elgurulnak
S a bánatok velük elmúlnak
A könnyek, mik a szívre hullnak.
Nem gyöngyök, amik elgurulnak.
Göröngyök, mit a szívre veinek
S velük valamit eltemetnek.
(1941. január)
Aran>
Hosszú a föld - röAid az út.
Sok a perc. - az év kevés.
Az örömünk gyorsan illan
Tartósabb a szenvedés.
Mikor szemünk messze Iái még
- Nem nézzük a tájakat.
Mikor színünk úgyis hül már.
— Még a sors is árnyai a*I.
Hol a napsütés erősebb.
Olt az árnyék feketébbAki legiöbb kincsei markol.
Az szórja szét legelébb.
Az fáj. - amit elveszítünk.
Az kell, amit més szeret.
Akkor számláljuk az éveket
Ha a hajunk már deres.
Furcsa világ. Furcsa élet.
A jő Isten tiíka ez.
Kevesebbet ad minekünk,
Mint amennyiI visszaveszi
(1941, febr.)

I

Honnan?
Honnan jön a szellő? Messzi tengerekről
Hegyen-völgyön át.
Olykor lassan lépdel, - máskor felkantároz
Fürge panpál.
Honnan jön az illái? - Virágok kelyhéböl.
Mikor alkonyul
Virágok tüzének az illat a füstje. Este szétborul.
Honnan jön 37 álom mely arany haláron
Tovaszall velünk?
A szívünkből indul, s akkor jön el énünk.
Mikor szeretünk.
Randevú
A mutatói megállíthatjuk
De csak nem áll meg az idö;
Hogyha eljön is akit várunk, De el is megy az. aki jöElmegy és nem marad utána
Csak eg> hervadó rozsaszál
Halvány kék füst a levegőben
S a perc. amin az óra áll.
(1941.április)
Várakozás
Valamit várni, mindig várni
Mindegy, hogy mit: csak valamit.
Ez az élei, s évek során ál
Ezt (art fenn minket, ez a hiL

Várjuk a postái. rádiószőV
Rekordot, hin, - ki mit kívánt"1
Eztistnapfényi, könnyel vagy csókot
És délelőtt a délutánt.
(I941.áprihs)
Tavaszi temetés
A rügy fakad, a pázsit füve éled,
A föld rögébe vjsszarér a? élet.
A lomb táncol, a madárkák nevetnek
Valakit látom, most temetnek.
Hasztalan búg a bús halotti ének,
A gyász sötétjei a tavaszi fények
Legyőzik éppúgy, mint ahogy a gyászdal
Nem bír megvívni a zengő madárral.
El duzzad, létezik a rög. melyet
A gyászoló j koporsóra felvet
A hantra plántált rózsa csak azt érzi
Azi hirdeti, hogy oly jó élni. élni!
De szomorú is tavasszal elmenni!
A legelőbb éleitől búcsút venni!
Mikor a vadlúd húz, boiús zenével.
Add, Istenem, hogy ősszel menjek én eL
(1941. április)
Vihar után
Az égbolt ékes diadémja:
A szép szivárvány kiragyog
A lomb alól kinéz a fecske;
- Elmentek már a viharok?

Aztán kint a házieiőn
A jó Isten kiitd rá napot
És ö lerázza egy-kertöre
Az esöí és a bánatot
(1941. április)
Parasztember
Tavass7al veL, nyáron arat.
Az alkonyat a \irradat
Mindig, mindig földjén én.
Hol ezt végzi, hol azt nézi.
Szánt boronál, kapál, gyomlál.
Neki a nagy föld az ohár,
Oít misézik, on áldozik.
Ha fütyül is, imádkozik!
Minden a fekete rög
Az ő kapcsolatuk órök.
Múlhatatlan, változatlan
Mint a tűz a káihozatban
Mikor aztán elöregszik.
Maga is a földbe fekszik.
A szívét a rögbe ássa.
Ott van édes álmodása.
Poni válik nemsokára.
Száll belőle forró pára
Felleg támad a párából
A felhőből nyári zápor

Langyos esó, cseppjcíben
Öreg paraszi lelke pihen,
£ lágyan mint az égbolt vére
Visszahull a föld szivére.
(1941. április)

Ajtó
Mikor ajkunk derűs, mosolygó
Szemünk is simogat, becéz, Szobám, s szobád közötl az ajtó
Nyílva áll- Rajia a nap benéz
Tt szobádból az én szobámba
És gyújt bolondos tüzekel
Átszáll hozzám a cigarettád
Kék füstje is mint üzeneL
De hogyha néha összetűzünk
K.LS semmiségen, valamin.
A kél ajtószárny fordul egyel
Csikorgó fényes sarkain,
Közénk ereszkedik mogorván.
Sötéten, mint az őszi köd
S szétválaszt minkéi aí az ajló.
Mely máskor forrón összeköt
(1941. május)
Ligeti pad
Nagymama ül rá délelöilökön,
Mcíleue ugrat S7öszke. pöttöm
Kis unokája. Mint az égen:
Kis felhő nagy felleg tövében.
«1

Dél felé munkás ül le raja.
Van kenyere meg szalonnája, Ha megebédeli -jól pipázik;
A padon vígan sziesziázik!
Déluíán ül raji fiatal pár
Szemükben édes diadal már Üsszesimulnak, összenéznek, Olyan a kis pad, mim a fészek.
S ha jö az est, leszáll az éjjel, A lomb leríli árnyát széjjel,
Eljö a padra megpihenni.
Akinek nincsen hova menni.
Agy lesz a pad a hontalannak, Ügy elringatja, mint a pamiag
S míg a szíve színes álmol áhíl.
Az ég piciny kis csillagából
Az anyja szeme rávilágít.
(1941. április)
Hintán
Száll velem a hinta
- JajT de kedves jáiék
Ügy szeretném, hogyha
Az egekig szilinek!
De nem visz a hinta
-Szivem bárhogy vágyik.
Csak az orgonáktól
Fel a diófáig.
Az élet is ilyen.
Fel-le, fel-lejáték,Úgy érezzük, hogy ránk
Sok-sok öröm vár még.
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S orgonás tavaszunk
Máris a/ utolsó, Egyszercsak dvisz egy
Diófa koporsó.
(1941. április)
Aratás havában
Jó magot vei a pap
Lelkek talajába
Szív szorongva
Nem lesz-e hiába
Jóságot palántál
A lanitó mester,
A hála riiága
Kikel-e majd egyszer?
Vérrel öntözi a
Katona a zöldet.
Terem-e majd néki
Győzelmi földei?
Verítékei hullat
Munkás a munkára
Egy falat kenyérke
Lesz-e majd az ára?
Csók jelöli útját
A szerelmes párnak,
Vínil-e boldogság
Majd amerre járnak?
Gyennek szivebe
Valahány anyácska
Szeretetet plántál
Lesz-e abból fácska?

Sokan csak dalolnak.
Akik csak nevetnek
Valamit valahol
Azok is csak vernek.
Irgalmad, kegyelmed
Add, hogy odahasson:
- aki vetett - az mind
Arasson! Arasson!
(1941. július)

Meddig még?
Meddig laii még a ringató meleg?
Szelíd napfények, enyhejó szelek?
Melyik a perc. amelyben. Istenem,
A lágy idük halk öröméi lerontod?
Tán ránkrohan a hóvihar, mikorra
A sor vegére felieszem a pontot.
Meddig [art még az éki vig dala
Mely szívemben zengöbb, mint valaha?
Melyik a perc. amelyben. Istenem,
A végzetei sorsom felett kimondod?
Tán rámboTiil az elmúlás, mikorra
A vers végére felteszem a pontot.
{\94l. április)

Négy
Négy gránátos harcba ment
Hogy dalolt a regiment!
Szép leányok m meg ort
Nyitották az ablakot.

Egy gránátos egy napon
így s/ólah: A jobbkarom
Csatatéren ott maradt.
Nem baj. majd a bal arat!
A második grenadír
Nagy harc után hazaír
- Sírni anyám, nem szabadi
Másik Lábam megmaradt
Harmadik gránátoson
Kósza golyó átoson.
Elviszi a félszemét
Marad még egy, - nincs setéi.
Jaj, hanem a negyedik?
S?iven szúrják, elesik,
S föidanyához visszamegy
Mert a szívből nincs, csak egy.
(1941.október)

Hétköznapok dicsértté
Bármily szürkén, búsan kapod, Becsüld meg a hétköznapot.
Szenteld meg mint az ünnepet.
Kezed imára összetedd.
Té\ edsz, amikor azt hiszed:
A hétköznap az, mely kiszed
Szí\edböl vén. karból erőt
S ez nagy ok_ hogy gyűlöljed őt.

De lám. az űnncp csupa kegy.
Az ébredés mosl egyremegy.
A konyhán izes pára száll,
S ha akarod hál áll a bál?
Család, ki téged így tanítr
Ez jobban romja izmaid.
Mintha gépekkel birkózol,
De este éne pénzi hozol.
Oh vésd eszedbe, ne feledd:
A hétköznap ad kenyeret.
A hétköznap ad örömöt
Ha munka jármába töröd
És mert ünnep oly ke\és.
Hétköznap több a szülelés, Orgonajázmin. liliom
Hétköz nap nyílik milliom.
Mlg élsz hétköznapot szeress.
Hogy majd a mennybe bemehess
S otl készít igy az Ur neked
Örökké tartó ünnepet.
(1942. március)

JVÉZZ A MAVflL SZE/ADET
Erzsébet
Aranybölcsöbcn kis királylány
A szeme ében, arca márvány
, ..Múltak ködében iiszia álom
Csak a bölcsöd nyomai találom.
O ehiint, mint a szép szivárvány.
S a mi egünk borús maradi,
A kis magyar napsugarai
Rejtene sürü erdők tája.
Kis szentünk rózsás glóriája
Olt fényien messzi ég aiatL
Mi elzártuk szívünk szavát
Tudtuk, hogy boldog odaát.
Mi csak beszívtuk imádkozva,
- Mikor a vefló erre hozta A csodarázsák illalát
Es eltünk héiszáí hosszú évet,
ÜtótU sebzett tépett az élet.
De soha nagyobb szegénységünk
És soha kisebb reménységünk
Nem volL mint mostan Szent Erzsébet?
Mosi Hozzád színunk búsan árván
A két karunk feléd kitárván.
Segítsd meg hü népeii honét
S palásiod puha bársonyát
Takard sebünkre, szép királylány!
(1931. november)

Magyar Sors útja
A magyar Sors délceg legény volt.
Vad paripán járt hajdanán.
Nyilát, csókjai, dalát, hatalmai
Ismerte minden nép talán.
Amerre nyargalt paripája.
Koronát, trónt, eltiport.
Csókolta dél szüzét, ha on járt
S ina rajnameiui bon
A magyar Sors a rámás csizma
Meghordta minden városon.
Járt aranydombos Bolognában
S tornyos Páduán álosonE.
Lengyel Krakkóban víg diák volt.
Parisban koplalt, álmodon és
Montmaiton bús poéta volt
Járt Dalmácia csipke partján
S taposta a karszt vén havát
Ölébe vette kincses Zárát,
Mini kék uszalyos szép arát
Megcsörgetie a kardot itt-ott
S meglengette a lobogót. Diadalok közibe olykor
Egy-egy halt könnyet is beróti.
Batáronjárt Becs városában
Csipkcgallér, kézelő
Bodorodoit a frakkja selymén.
S mml dámák hőse lép elö,
Testór, gárdista, szép huszár volL
Rá hoi tossz nap, hol jó virradt.
Voll szenvedő Kufeteini mártir,
S bánatos rodosiói rab.
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A magyar Sors már minden uEat
Megjárt, mit rejt a nagyvilág.
És ma már másé az az út is.
Hol néki nyílt a vadvirág.
Bezárult minden íij eiöne.
A lábbeli is ott t eszén.
Egy út maradt számunkraTestvér,
Egy út, - mely az Úrhoz vezet,
(1935. augusztus)

Sanghaj eleseit
Olvastam róla itt-ott keveset
Nem érdekelt, hogy Sanghaj elesett.
Láttam képen sok szétdúít palotát.
Romokba omlott csipkés pagodáL,
Fűstötgö, szörnyű lármás ostromot
A vad tusa is hidegen hagyott.
Lánam lerongyolt éhes katonái
Magasra tartva véres szuronyát,
Lánam a menekülő kinait.
Ki házat, földel, kincseket hagy itt
Háborúba ez megszokott eset
Nem fájt nekem, hogy Sanghaj elesett.
Olvastam, elpusztullak üzemek
S a munkásokhoz menr az üzeneí:
Nincs többé munka. állásT kereset
Míg mosr se faji, hogy Sanghaj eleseit.
S akkor láttam egy mozíhíradót,
Csak egyetlenegy képet mulatott:

Egy felrobbanton kis gyerekszobái.
Meleg kis élei kihull otthonai.
Szétfwllt a? olt felejtett hintaló
Néma harang nem mondta: Gingaló!
Foigáccsá zúztm az ágy. a szék.
Egy rong> darabban megismerni még
A puha szőnyeg xarka csokraiU
S egy plüssmackó terüli ki holtan itt.
A fürészpor a gyomrából kihullt.
Egy gyermek boldogsága itt kimúllS én sírtam forrót, fájót, heveset.
Most tudtam meg hogy Sanghaj eleseit.
(1938. áprílisj
Hol a boldogság?
Hol a boldogság mostanában:
Mióta fenn a k\egö
Ellenünk eskiiilött, s belőle
Nemcsak harmat s lágy esöjö k
Nem csak dalos pacsirta száll le
De halálniadár tör eiö?
Hol a boldogság mostanában?
Hogy ellenség a tengerár'.'
Halúszbárkák. - sirályos partok
Mesévé váltok, attól tartok!
A hullámban nem hal ficánkol.
Azöld mélységben akna jár!
Hol a boldogság mostanában?
Hogy nem biztonság már a fold?
Falak nem adnak menedéket
Gyászba fullad a szerves élet,
S a napfény is gyászfátylal öli.
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Hol a boldogság mosiaaában?
Felelet ra csak egy maradi:
Egyetlen óvóhel> csupán a
Nyugalmas örök álom ágya.
Virágdajkáló föld alatt
(1940, február)
Béke a Tiszával
Nem voli irgalom, se kegyetem szivedben
Azt hittem, örökké haragszunk mi ketten.
Elvitted a termest, szegények falatjai.
Lábad a me/okön tiporva halad! ál!
Ajtóstól bementél, ha Láttál egy kertet.
Muskátlis ablakok díszét leseperted:
Kis ház oldalába belekönyököltéL Vad és gonosz voltál, - raboltál és öitéí.
De most szőke Tiszám, úgy zúgatsz öledben,
Hfis selyemmhádnak a fodra se lebbea, Dehog> ejtenél elT dehogy engednél el!
Betakarsz a vízzel, legyezel a széllel!
Megadod magadat boldogan, egészen, PaJ7án gyüngyöcskéid ramhinted merészen.
Súgod: - a haragnak legyen immár vége! A fülembe csókolsz, s most már s^ent a béke!
(19-U)rjú!ius)
Csüggedés
Járjuk-e még gondtalanul a virágos rétet?
Megbocsarjuk-e meg amit a sors nekünk vétett:
A háborús gyerekszobát, bús karácsonyestet.
Mikor szivünk örömökén hangtalanul esdeif
71

Édesapánk fehér haját, anyánk csendes ajkáu
Me1>en soha nem remegeit dűdolgató hang ál?
Trianoni 57egényscgben mennyit robotoltunk!
Milyen kopott, milyen fáradt húszévesek voltunk.
Állástalan ifjúságunk kényénélen álma
Csillagtaian éjszakákon \ issza-visszajárva.
Oly jó volna, már a békéi a szivünkre zárni.
Én Intenem! Ezi az idol ki tudjuk-e várni? í
(1940 Június)
ELfogUm egy sóhajt
Elfogtam egy sóhajt
Ég felé szálltában,
Lcányszh röpítette
Rózsaszín álmában.
Sóhaja teveléi
Kibontottam lágyan.
Az voll írva benne:
n>AlÉg van mit enni.
Haragban áll a világ.
Fény, derű szinte semmi.
Szabad-e ilyenkor, édes jó Istenkém
Szerelmesnek tenni?"*
Elküldtem a sóhajt.
Mely 37 égbe szállott
Elfogtam a választ.
Amelyben ez állott:
Tiszta sziv szerelme
Most és mindig áldott!"
(1941. január)

Kis lak állt a nag> lista mentében
Kis Jak áfll a nagy Tisza mentében.
Muskátlis voll minden ablaka.
Ki itt EakotL - imádsággal ébredi,
S esténként dalolva járt
Nydn alkony, havas téli reggel.
Tavaszi fény. fát ylas őszi köd
Csendes .... látta ezt a házat
Mindig, hof a boldogság kiköt.
Meghagyta ói szelíd szépségében
Valamennyi pusztító elem, Csupán a viz tört rá vad haraggal.
S azi harsogta; - nincsen kegyelem!
Aludtak a gyerekek a párnán
Álmukat az angyal küldte még. S nagy léptekkel jött a szennyes ár és
Rettentőt kiállóit: - most elég!
Búcsú nélkül menni kelleti nyomban.
Apa Ölbe kapta fiait.
Anyu körül nézett tétovázva:
Mii is vigyen? Mit nem hagyhat ÍIL?
Mi 37. amitromboTÖkezével
Ne bántson a durva űj lakó?
- S levette a falról a keresztet.
Kiiszlus az, ki in nem hagyható!
Meneküllek puszta életükkel
S Krisztussal. Meni a bús kis család.
A víz földig rombolta a házai. 5 új octhüai Krisztus meg nem taiálL

Jó emberek! Kiknek sorsa boldog,
S otthonotok védeti, gondtalan, Ne hagyjátok, hogy Krisztus sokáig
legyen árva. űzött, hontalan!
(1941. március)
Új vízözön
Mert az ember mind bűnös volt. azért
A vízözön mosl újra visszatért.
Isten, ki értünk tengert csillapít.
Ha bennünk, élőn égőn ég 3 tiszta hit, —
Most folyókat korbácsolt hevesen.
Vihart támasztott Délen, Keleten, Észak. Nyugat mind fenyítést kapott.
Föld rengett meg, és hegy dördül nagyot.
Szelíd fölyónk: ellenség, - nem barát.
És nincs megmentő, biztos AraraL
Vetéseken a tenger árja ring, Benne puszTuInak gőgös álmaink,
Kincshajszólásunk, bőség, kedvtelés
Oti pusztult mind. hol pusztul a vetés.
Jól van ez így. Megérdemeltük ezt!
De haragod. Uram, már befejezd!
S ha megismételted a büntetést:
Vér, - vízözön megölte a vetést, Ismételd meg mosl már a szent csodál:
Meiy egykor s most is bocsánatot, ád, —
Ügy megbünhodöU már a sokaság? Jöjjön hát újra hófehér galambod
S csőrében lengjen hams as olajág!
^ 1941. március)

Háború van
Ne húzd be magad álom-csigaházba
Ne révedezzel Chopin! zongorázva.
Ne méiyedj bele ódon pergamembe.
Nincs jussod hozzá! Nézz a mával szembe!
Ne menekülj el - háló hull szivedre:
Csak vissza! vissza! ne légyen kivetve
Belőle ezrek gondja, árva sorsok.
Ne bújj ei, cs ne légy zugodban boldog.
Ha beiapasztod füled viasszal
világok híre megbirtózik azzal!
Ha izgaL izgulj. Hallgasd szivszakadva:
Hongkong... Manilla... Szingapúr... Maiakká.
Se gondolj többé holdfényes Havaira,
Mint illatterhes, dús virágos tájra.
Hol dal fakad a megpengö gitáron
Láss harcost áthatolni vizeit sáront
Játj együtt vérző, szenvedő sereggel.
Imádkozz értük forrón este. reggeí.
Harcold a háborút! így várd a végét
Ne köss magaddal gyáva különbekét
' (1942 április)
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ALKALO/A SZÜLTE KQLT£M£NYEK
Velence
Kábító kékség, vízen, égen,
S?édiiö szépség szerteszét.
Pazarló pompa, kiálló kinccsel.
EJhalkitják régmúlt bilincset
Szivekben visszhangzó neszéi.
Sóhajok hídján srelló sír fel,
5 a múltak törlesztése tán,
hogy ma galambok, csak galambok
És nem sok véres ujjű zsarnok
Tanya/, a dózsepalotán.
A prokurációk leimében
Már nem húzódnak ódon árnyak.
Tarkáltá gyöngyök, csipkefátylak
Kínálkoznak itt tolakodva
A késő. késő unokáknak.
A kalapácsos vén legények
Nem kongatnak már titkos órát.
Lopva surranó gondolákon
Nem várja dallal szívben, szájon
A tüzes signor a sigcoráL
Ma már moiorcsónak hasítja
Lármásán, durván a vizei
S a sok .... német* angol
Szent évszázadok, közt barangol,
És minden szépéit megfizet.

Márvány árkádon vásár
A Mercurion és a Rialton
5 a kék ég csöpp fáiyoiködében
A nagy Tizian bús árnyképen
Tekini le egy kis égi ajtón.
(Velence, 1931.)

A hosszú szolgál al teteit,
- 365 nap Az ó év. ez a régi ör?
E percen obsüül kap.
Nyújlózkodi a készül, feláll,
Kirázza köpenyéL
Rászáradt vérrel keveredve
Ekrazit porral vegyes pernye
Csak úgy hull szerieszét
Szemét megdöT/söli erősen.
Hogy többé sohse, sohse lássa.
Amim halk árnyak tünedeznek
Attott homlokkal egyTe-másra_
Feliileszli fájó fejére Az ócska sísakoL
Hogy már ne értse, hallja,
Aminí a népek kíno^ jajjá
Egy végsői kacagott.
S ha jő az éjfél j ö n az új úr.
Erős és fiatal.
Szemében mégoly tiszta tűz ég.
Ajkán még zeng a <JaL
Vígan \ eszi áí őrhelyéi,
Nem fél és nem remeg.
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Az 6 év búsan mosolyogta
Néz ene a nagy bizalomra
S búcsúzva tiszteleg.
(1931. december)
Telemrehívás
Páros madárnak fekete hamva
Millió könnybe beletakarva
Kél ifjú étel égó koporsón^
Klothonak ujja megálli az orsón?
Te felelj énük véréhes égbolt
Gyilkos Zenith, hál mond meg. miért volt?
Ledobtad, untad, nem kelleti neked
Nemrég becézett kisjátékszered?
Te felelj értük szálló madárka
Megirigyelted, szállni ha láttad
A győztes, diadalmas madarai,
S elmartad véres és vad harc alatt?
Te felelj értük izzó napsugár
- Nem ludok néked löbbé hinni már Az igazunk fénylöbb volt nálad.
Azért dobtad rá a lángcsóvádai?
Fekete fátum! vagy tán te voltál?
Hollószámyaddal fölénk hajoltál.
Vészthozó felleg, viharos ború,
S leit a babérág halott koszorú.
Két él el kellett? Ott van Tied lett.
Ket üde hajtás, tavasz-ígéret
Lüklelö kél ér, piros vér benne,
Egekre éró fenyőfa lenne.
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Maradt belőle fekete hama
Fájó sebünkre Isten a tanú
Magas egekből O is látja már.
Lehullt az utolsó Turui-madár
Jushce fbr Hungary
(1932. május 34,)
A szikra
Valamikor Prometheus még
Az egei ostromolta éne,
S egy csöppnyi kis parázsért öl még
Egy vijjogó keselyű lépte.
Valamikor kínnal csiholták
És üoy imádták mint a bálványt.
Áldoztak néki hófehér mént.
Vagy ánatlan kis tiszta bárányt.
Valamikor a Vesta-papnök
Miatta maradtak szüzek.
Ölelő karjukaí bilincsbe
Verték a zsarnok szent tüzek.
Valamikor meghaltak éne.
Mint mánirok a szent hitéru
És pogány lestek lérdhajtása
Megmutatja, hog> mennyit énMa egy kis szikra senki, semmi
- A világnak már ez a sorja! Egy szál gyufa életre kelti.
Egy cipósarok, eltiporja!

Gárdonyi
Pufók felhők közül
Száll pipája füstje
Meg-megv illan olykoF
A haja ezüstje.
Csudálkoz\ a néz le
A mozivászonra
Könnyes -mosol ygósáit
a Borra
Nicsak! Göre Gábor?
Duibints sógor! KályaT
Hóna alatt most is
Van egy talált kacsa
Ringó búzatáblán
Sarlóznak, aratnak!
Édes ez a láívány
A mennyei rabnak.
Pereg a film, pereg,
A derűre ború.
Vígad Baracs Imre,
- Juíika szomorú.
De miként az égről
Elsuhan a feíhö. Zivatar után a Ragyogó nap eljő,
A földről az égre
Felzeng a muzsika,..
Mosolyog Gárdonyi
Mosolyog Julika?
(1933. október)

December 31
Szilveszter éje: állomás.
Virágos búcsú. Áldomás.
Szilveszter éje oly csodást
A Gondtalanság tengerén
Egy víg hajó az éjszaka.
A Hontalanság partján
Egy kikötőnek fcnyhava.
Napok során - aranybctü
Almok során - gyémántporos.
Utak közön - álom köves.
Éjek közöst - egyszer soros.
Szilveszter éj - váróterem!
Nyitott neked - nyilait nekem.
Ma minden ember ott terem!
Jönnek motyöval, - s nélküle
Pompázva vagy kopottasán;
Korán, előzve, késve is, Eg> Útnak is száz hossza van!
És vámak a nagy percre mind!
Csend üli meg az arcokat Míg éjfélkor tüzes reménnyel
Berobog a várt új vonat!
Újév vonal? Tüzes vonal!
Felszedi az utasokat,
bundásokai. rongyosakau
Van dsó osztály második —
Es van harmadik, fapados.
A mozdony friss és gyözheietlen
- a kalauz se haragos*
S ful a vonat az éjszakában.
- Alomfalukon nyargal ál?
S talán, talán eléri egyszer
Egy szebb jövőnek hajnalát! (1933. december 31.)

PROLOG
A Verseghy Irodalmi Kör könyvnapi ünnepélyén
elmondta: KJssuéTótb Lenke
Mikor jól bírta már a lába.
Megy a kis ember iskolába
Haimaios üszi reggelen^
Az Iskola egy rejtelem!
Szóm>en izgatja öl a kréta,
A lábla meg ezernyi más, Hóna alatt az ábc-könyv.
Ez őneki a szendrás!
Ha már az ábécéi
,
A jót a széppel összefűzi
Az istenadta kisdiák. ••
Fettanil a lündénilá^
Havas este a kandal jónál
Mesehajó lesz a szék...
Óperenciás Eengerekröl
Szólnak az Andersen mesék.
A múló év az évet rójja.
A Tamás bátya kis kunyhója
A következő állomás.
Aztán jön a vig kalandozás
Robinzonnal meg Gulliverrel
A nagyvilágban szerieszét.
Böibarisnya meg Winneiou a
Tündérmeséket verte szét.
Tavaszodík^ Dobog a szív már5
Búrok földje hiába hív már!
Az álmoknak új hőse támad.
A szív VÍV májusi csatákat.

Melyekben Caesar, Scipió és
Anlőnius is femara*UT
A padon Tirus Livius van,
S Jókai Mór a pad alatt!
Ha keresi a vágy a múltat.
Feltámadnak a drága múltak:
Pogány besenyők, egri hősöké
Zord időkben veszendő ősön,
A múltnak aranyban, ezüstben
Bíix>rban fúrdö napjai:
A láthatatlan ember és a
Glöriás Isién rabjai!
S túl iskolán, túl álmodáson,
Könnyön, bajon, meg annyi máson,
A könyv az örökkön kisérő:
A szivtöl mindig szívig érő.
Ha életünk csalódást hordoz*
Ha életünk vidám és boldog.
ÜlcLö karral állnak mindig
Köriitáuünk a könyvespolcok.
S ha majd egyszer fény kialszik.
Messziről hívó szózai hallszik.
Kibontjuk a lélek vitorlát,
Jnhagyunk minden kincset, pompái.
Barátod társai, fát, virágot.
Szerelmei, álmot, vágyat, könnyel.
Nem viszünk semmi mást magunkkal
Csak szivünkön egy imakönyvet!
í 1934. június)

Fmlékczés a Magyar Hárfásra
A nagy Alföld szülte öl is. mini a nyárfát
Sudár jegenyéi és sutiogó akácot.
Valamikor, régen, mim vidám kis gyermek
Gondtalan örömmel valahol itl játszott.
Papirhajót is len 2 Tisza ölére, Nézett is ulána. vajon messze ér-e?
A Tisza tükrében nézte az égboltor.
- Egész éleiében tán csak itt volt boldogi
Mesebeli hárfát azt is iit csinálta.
Jegenyefaágból faragra az KéL
Minden húrja egy egy élö virágínda,
- Pipacs, zsálya, székfü adta bele szivéL
Ezéit fogant rajta gyönyörű magyar szó.
Örökre viharzó. századokra hangzó.
Ezért él a hang még, bár a dallam már más.
Ezért maradt köztünk, bár elmem a Hárfás,
Hurcolta a sorsál Pálos kolostoriján.
Templomi katedrán, - harcok viharán át.
Rabságot viseli a magyar igazságért, Kufstein fojtogatta a virágos hárfái.
De a börtön éje magyar álmot hozón.
Amit napkeleti hajnal harmaiozotL Rózsaszín álomban délibáb remegett,
S idegen börtönben magyar dal szülelett. Zengő pacsirta volt a Hárías akkor is.
Mikor itthon élt bús kegyelemkenyéren,-.
Aztán elfeledték —. A lélekharangjai
Könnyielen kongatták egy borongó télen.
Árva lett a kis ház a Várhegy lankáján.
Leperdült egy levél a magyar sots fáján:
Elpattant a hírfa, messze szállt a dallam.
De a szívünk mélyéti róla örök dal van.
A budai tőidben letiék pihenőre.
De nem álmodhatott abban örökáJmoi.
M

Öreg füzesekhez, virágos mezőkhöz.
Szóké Tisza mellé mindig hazavagyoti.
Üzeni siró szélben, könnyes harmatokban.
Fájó éjféleken, zengő hajnalokban, Addig üzengetett vándormadár lelke,
A hazai hantot mégis csak meglelte.
Hazajön halottnak. - A síitán azóta
Bolyhos őszirózsák száz mesét mesélnek.
Arvalanyhaj leng a cserkészkalap melleíL
Mikor lobognak a novemberi fényekLángoló szivét sok diákgyerek hozza,
A szent hántol vele körülc&illagozza.
Beborítja izzó, bíborszin Lepelbe, Csókot vált lelkűkkel a nagy halolt íeíke.
Üzen nekik messzi, múlt idők kodéból.
Azt suttogja; ne fél], kis diák pajtásom?
Lásd, az én sorsom is véres magyar sors volt.
Tilalomfa voltam mezei csapáson.
Test* érkéz tépázott, testvérsziv se volt jó.
Üldözőitek közt is én voltam utolsó.
Szenvedtem, amennyi; senki sem szenvedett,
SzomorúíÜz voltam a magyar hant felett!
Mégis dalolgatlam. - Ti JS daloljatok!
Mosolyogjatok, ha szivetekben könny ég.
Töretlen erővel küzdjeiek. bízzatok.
Az igazság napja egyszer csak eljön még!
Kivirrasztóm én azt ilt a Tiszaparton!
Nem tart már sokáig, nem tart már az alkony.
Szolnoki diákok! - ezt súgja a lelke.
Ugy-e hallgattok iá? ügy-e hisztek benne?
Azért jött ö vissza halottnak, szobornak:
Mint mikor a vándor messzi úlról megtér.
Tái^uk ki eléje ölelő karunkat.
Isten hozott itthon. Isten torolt tesiver!
Nézz csak köriil nálunk, mennyi szépei látsz iti!
Ragyogó dáliái, kacagó muskáilii.

Feléd bólogat a túlsó parti rét is,
A HgeJ. az erdő nyújtja a szívét is.
Szellö csókolja fel múítad minden könnyét.
Kék égbe oszlik fel ételed borúja.
A borostyánt egykor megtagadták Tőled.
Rádfpnódik most a napfény koszorúja.
Hűséges szívekből diadalív vár rád,
- Visszaköszöntésül pengesd meg a hárfád.
Ringass el ma mindem, ami ég, ami fáj. Sir^a vigadóknak még egyszer muzsikálj.
Hadd jusson el hangod minden magyar szítig
Feíhök között szálló tündéin ullámhosszonT
Aianyvizek mellett, fehér csúcsok ölén.
Kék hegyeknek iáján boldogságot osszon?
Ünnepeljen velünk a havas, a róna.
Az egész nagyvilág hirt szerezzen róla.
Hogy szent ünnep van ma - dicső őrségváltás:
Tiszai vártára kiállóit a Hárfás!
Halk melódiákkal zsongnak in az esiék.
Télen a hópihék szállnak körülötted.
Tavasszal az álmok, nyáron át a fecskék.
Napsütött habokkal játszadozz, mim régen. Nézzed az égboltot a Tisza tükrében!
Forrjon rá a szobrod a hazai rögre!
Fonjon Össze szived szivünkkel örökre!
0934. október 4.)
Ballagás
Most búcsúztok az iskolától
Ti szárnybonió kis csapat!
S búcsúzik tőletek szelíden
A kréta, körző, tinta. pad.
Nyolc év aiaii ezer szál fűzte
Szivetekhez az rskoíát. —

S most lassan hullnak le a szálak.
Szabadok vagytok. - nincs további
A csengő nektek nem szól többé
Es nem hív vissza már soha. A búcsú percén könnyessé les/
Arcotok hamvas bársonya.
Felcsókolm a búcsú-könnyel
E célra jö a kis virág.
Öntözzétek csak meg a szirmot
Negyvenkét édes kis-diákí
A mi. akik küldjük, azi kívánjuk
Nektek, hős Élei-utasok:
Virággal legyen mindi
Teleszórva az utatok!
S ne érezzék át a virágon
S fájó tövis, se a rög. Legyen lelketek napsütése
A szivetek tavasza: örök!

Anyák napján
Mikor mi voltunk iskolások
Akkor még anyák napja nem volt.
S ha nyíllak a májusi szirmok
Napfényben égen fenn a mennybolt.
Futkározlunk a tavaszi réten.
De nem szedtünk neked virágot
Anyám, s eszünkbe sem jutón, hogy
Szebbé tegyük komoly világod.
Nem tanultunk szivedről versel.
S nem inunk hozzad levelet se.
Nem volt egy naph melyen a lányod
Csak mosolyod fényéi keresse.
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Nem gondoltunk rá, hogy a legszebb
Tavaszi napunk neked adjuk,
Kilói az élei tavaszai is
Nyaral is önzőn elfogadjuk.
Vem borultunk a kél kezedre
A nagy* ilág elótl beváltva.
Simogató. becézöT óvó
Rezednek mily nagy a halalma.
Nem ünnepeltünk soha téged,
A hétköznapok árva hőséi.
Árnyékban maradtál anyácskám
Nem ragyogott rád a dicsőség.
S mosL mikor már a mi hajunkban
Szintén megcsillan pár fehér szál,
Kisdiákos szent buzgalommal
A nagylányod, lásd, eléd áll.
Öledbe s/ór ezer \ irágot
- Mind ma nyílt a fák buja ágán Bclezokog a köszöntésbe
S csak annyit mond. Anyuka díigám.
(193S. május 22J

Beíratáskor
Úgy sajnállak, le kis hatéves!
Az iskola mar rád is éhes
Kapuját Tárja, téged elnyel
És megbéklyóz u fegyelemmel
Nem lesznek már vig napjaid
Az órái munka szabja in.
S mókára tízperc jut csupán
Nem tut&z már délibáb után.

Úgy sajnállak, te kis hatéves?
Hogy a betű már rád is éhes!
Eddig, ha bús a mese vege.
Anyu vígnak mesélte. - és te
Nem nézhettél utána annak.
Hogy szent csalással lám becsapnak.
De most már újság titka tárul
S feléd az élet piacárul
Kiáll száz hétköznapi dráma.
Foszlik az éjszakáid álma. Lelkedre reggel sem derül fény.
Felhő kél szemed ttszia tükrén.
Úgy sajnállak, te kis hatéves
Hogy a számsor már rád is éhes.
Eddig gondtalan kénéi-kaptái. Rézkrjjcárt aranyként fogadtál.
Húsz fillérTÓl azt hitted: pengői
Nem tudtad: a pénz búsan zengő.
Mosi rájössz: apa fizetése
Szűken futja: megél hélésre. Kivonni oly nehéz belóle!
Anyu sokszor gondierhcs tőle.
Űgy sajnállak, le kis hatéves!
Hogy az elei már rád is éhes.
Ledönti rólad azt a varai.
Melyből még anyu lelke áradt
Amit foEébed ö feszit föl;
Alomtéglából, rózsaszínből.
Az élet most ezt összezúzta.
Magadnak kell felrakni újra!
Kis kőműves vagy - Sors a pallér,
Verílékes a matrozgallér.
Míg kis gazdája rakj abrakja
az új házat, melyet majd lakja:

Tudomány. Munka. Kötelesség,
Játék. Bohóság ne keressék
Gondialanságnak helye nincsen.
Hiába zörgel a kilincsen.
Ez már komoly vár!
Munkaiaktár!
A kacsaláb j a j , mind alatia.
0938. június 19.)
Útinapló
Velence
Galamb, szerelem. Isten
Órzi a Szent Mark lerel.
A legégetőbb kérdés:
Szerei-e? vagy nem szerel?
Akii nem szeretnek - nyomban
Pár lépési tovább mehei
És a Sóhajok hídján
Sóhajtozhaí elegelí
Sápolv
Hegyről le, hegyre fel, szűk kis
Sikátor csábiL \e?eL
Vizet síór s?i2 szép szökőkút,
-Sétálni oly élvezet!
Márványból vésve a lépcső
Rongyban jár rajta a pár
De vidám mosolyra, dalra
Készen áll akármikor!
Tengerpart ezer csodája
Tárul fel a szem elolt
Amikor hajóra szánunk:
Megnézni a Gratia Bleút.

\ vízen a hul\ám, mini a
Pezsgöfal kék takarón.
Sorremo langyos szelével
végigvág a kis hajón.
Azután felöle! Capri
Szívére minden utast,
S kínaija koratlját. gyöngyét
- Nem kell, hogy keresd, kutasd,
Túioldaít Vezúv pöfékel
Az örökifjú legény,
Fütj öl a tűz ma is még.
Ó bizony nem vérszegény!
Ha megkíván egy szép sárost.
Nyugton ó ma sem marad.
Ökelme parazsai őriz.
Csalóka hamu alatt!
Tüzelői vörösük égőn
A piaci paradicsom,
Tüzétol gyúl ki szivem, ha
Lacnma Chrístít iszom.
S rüzéból hull ki Pompei
Meredtek meg a falakf
A város, amely nem szüli már
Liliomot és szüzet
Büntette Isten és tűzzel
Oltotta el a tüzet!
Róma
Rómában mull és jövendő
Egymásra híven vigyáz.
Ös Vesia templommal szemben
Megfér itt Traianus oszlop
Lybia emlékével.
Klasszikus Tevére partján
9T

Sok karcsú új híd ivei.
Amii csak álmodott színben
Márványban sok nagy Után
Őrzi mind hűséges sziv-vd
Latcrán és Vadkan.
Föld alall és fold fölött lemplom.
Istenek s Jsiené.
A világ valahány útja
Idetart Róma felé
Mert itt él a pápa. Jóság,
Békesség áldott fia.
Partjában nem sir a szetlö
Él&fa a loggia,
S akár a szentatya lelke.
Oly szelíd, oly ringató.
Kastélya mellett a sima
Csendes albínói tó.
Firenze
Firenze utcája oly szűk
- Ablak az ablakba néz
a nap azAmóbóI ket fel
S este az Araóba vész.
A Ponté Vecchio hídján
Ezer az aranyműves,
Holt a camea, élö
A mozaik, az arany tüzes.
Más hídon úgy ííígg a házsor
Mint fészek a ház falán,
A sellök zenéje éjjel
Közelből hangzik talán!
És lépten nyomon a múltból
Feltámad száz Medici,
Hatalmuk, kincseik árnya
Firenzén ma sem kicsi.
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Ősöktől, hősöktől végre
Lassacskán búcsúzni kell,
Casanovái, Petrarcát Daniét
Szivünk nem felejti eL
Nagy Michelangelo leikér
Meglestük tán egy kicsit
Dómok és képek és szobrok.
Emlékét nem hagyjuk itt!
Visszük a tenger zsongását
S a Santa Lucia-dalL
De honvágy fűti a mozdonyt
Meg végre már hazaíart.
Budapest messze csillog, mint
Billió jánosbogár!
Villog fenn a Citadella,
Kénylik a királyi vár.
S hiv minkelT akár a lepkét,
A fény a drága, meleg...
Senki se szégyellj könnyét
Mely arcán végigperegi
(1938. október 2)
Magyar film
Napsütésben álmodik a Hortobágy
Selyemfüvei színig töltött selyemágy
Hcmpercgnek rajta vidám pejcsikók
tgyik-másik örömében felnyihog,
Kolompolnak fehér-tarka tehenek,
Falatoznak a kis pásztorgyerekek!
Egyiken sjúr, a másikon nagy suba
Cipő mellett pihen a aip. furulya
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A Balaton hab tarajos tetején
Vitorlával suhan állal a legény.
A vitorla lebeg, mini a lepkeszárny
Eíüsifoitot penget rá a?, esli árny.
Kunság földjén búzakalász hajladoz,
SíölöfürtÖt Dunántúl sok halma hoz.
Csókos. nótás az aratás, a szüret,
Dülöúton őrködik a feszület.
Gíling-galang szól a harang vasárnap
Matyolegeny búcsut mond a liatámak.
A lánnyal ballag el a misére.
Édes béke terül rá a szivére.
Fodros háiii Tisza tükrén halászok
Ring a bárka \izparton vadvirág.
Nem csábitja se város, se nagyvilág.
Lassan csendben andalog a kék Duna
Egyik partja PesL a másik wép Buda.
Csillog a víz. halkan zsong a habja leni.
Fenn a parton százablakos Paiiameni,
Bazilika messze látszik, messze néz.
Halászbástya alkonyaikor ködbe vész.
Citadella éjszakánként felragyog,
Mosolyognak fdetie a csillagok!
Margitsziget Tündérország közepe.
Végesvégig virágszönyeg szőtte beVén fák. alatt szentek álma lengedez.
Síró szellő Boldog Margit lelke lesz.
Pereg a film, kiséri a halk zene.
A nézőknek könny harmatos a szeme.
A szívekben imát fakaszt a hála:
Senkinek sincs ily gyönyörű hazája.
(1939. április 130

Falusi tavasz
Mi a tavasz városon?
A házak közi napsáv oson Vcznán is alig fér szegény
Mert löbb az árnyék mint a fény.
Tiz fillér öt szál ibolya így peísze nincsen mosolya!
Ingyen itt nem viríl tavas?.,
S ami van, nem igazi az.
Falun van uvasz igazán!
(1939, május 7.)
Az osztály
Az osztály? - Fészekalja kísesíbe
Hogy csiripel vidám jókedvibe!
Csacsog, kacag a sok friss, drága hang, Míg rájuk nem szól a giling-galangT
Az osztály? Besorozod kis csapat!
Úgy szedték falun, pusztán, kert alatt- Mind-mind alkalmas, - izmos és sudár!
A mosolygásuk csupa napsugár
Az osztály? Táncos szárnyú sok lipe!
Hálóval fogták álmok kertjibe.
Most szorgalmas gubó már valahány.
Beszövi őket mind a tudomány!
Az osztály? Oh egy külön kis világ!
Ahány leányka - annyi friss virág!
Áldott kertész ki rá gondot visel
S az eleiét közöttük osztja el!

Azosziily? leltek csöppnyi állama*
Felettük a jó Isten áll maga, S valahányszor a kisdiák felel A leckéjét Istennek mondja feli
(1939. januári
Könyinapon
Lépten-nyomon sátor mesebeli vár.
Drága aranykinccsel mind-mind lelt már!
Szív dohog a polcon, a könyvek s?íve:
Kip-kop. kip-kop, \ándor. állj meg ízíbe!
Másutt muzsikál a lélekhegedű.
Versei csilingel a sok betű Rímek harangoznak lágy melódiát
Ugye, nem síelsz el? Meg kell állni hát!
A harmadik sátor tündérek hóna,
Kis királs fiáknak fényes otthona.
MesepapucsokbEin jár ezer manó,—
Állj meg, mert az álom Los aillanó!
Van sátor, amelyen feléled a múlt.
Újjá lesz a köntös, amely elavuit.
Arany szablyál köt fel páncélos vitéz.
Megállít egy szóra, s szava megigéz.
Virágos sáliakban jövő és jelen.
Álmok, m^k szűknek terhes éjjelen.
Remények, amelyben köllök szive ver.
Könyvek: könyvek, vágyak, ezer és ezer.
Megérti-e majd a sok járó-kelő
Miért bújt a szivböl az érzés elő.
Mit keres az utcán vers. mese, regény?
Hajt-e a napfényen ága! a remény.
0939 Június 4.)

Menedék
1

Borús napoknak \an menedéke
Könyvek közön vár reánk a béke!
A könyv a karját kitárja szépen.
Es megmutatja, mi van szívében.
Színes álmokra találunk benne.
Napos tájaknak kék köde leng be.
MúJtak palástja. libegve száll ránk.
Hús labirintból ki sem találnánk.
Hősök vehetnek - kezünkéi fogva
Sziv-rcjtekckbe, édes titokba.
Hosnök susognak ezernyi pletykát.
5 az ember mást már se nem haJl, se nem fái.
Zuhoghat zápor, sm ithct széKész.
Az a megfoniüli. igazi révész.
Aki megbújik bölcsen a révben
S a könyvhöz simul lágy ölelésben!
A vén gordonkás haláfára
Mikor költő teszi le a lantot.
Az égből egy kis csillag lefut.
Mikor holt hős jár a hadak útján.
Büszkén felszikrázik a tejút.
Mikor lesiö ejti el ecsetjót.
Megfakul a réten száz virág. El sápadnak, szép fejük lehajtják
Margaréták, rózsák, dáliák.
Legbúsabb a muzsikus halála!
Ezer dallam ijedt csendbe fül, Megszólal a leghalkabb piano, Nótafának a levele buli;
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A muzsikus besétál a mennybe
Útja mellett ángyai sok-sok áll!
Hangpróbál ián otl a mester nyomban,
S istennek egy új tialt komponál.
(1940. július)
L nnepi köszöntő
Anyák napján
Fiú

Apáknak és Nagyapáknak

tVeFsekkd a kezében bejön a színpad közepére)
örömteli!
Az apákat köszönteni
Jölíoni én-

Leány (a másik oldalról, szintén versekkel, beszalad)
Apák napján - nagyapákat
Köszöntök fel. - Helyed átadd.
Te legény!
Fiú;

Nem úgy van az,
A helyemről te se túrj kil
Ali a harc.

Leány: Szivem puha, akár a vaj.
Nem bánom hát. te is szavalj.
Ha akarsz.
Fiú:

Köszöntöm az apát, aki
Családjának él.
Gyermekeit vidítani Ez nála a cél,
Téíen szánkót párnáz nekik,
S ha repül a szán.

Velük orüf. vidám mosoly
Van az ajakán.
Nyáron kenet ültei nekik.
Szép muskátlisai—
Köszöntöm az apái, aki
Mindig, mindig ad!
Leány: Köszöntöm a nagyapa^
A mesclö-szavút.
Nagyapái, ki orvosságoí
Minden bajra tud
Ha unalom szürke fátyla
Van az unokán:
A nagyapó ludománya
Varázs tudomány,
feebkendöböl kisegér les?.
Ide-oda fut...
Köszöntöm a nagyapói, a
Mesélő szavütl
Fiú:

Köszöntöm az apái, aki
Fiával tanul.
Bátorítja, igazítja
Lankadatlanul
Vele olvas, vele számol.
Ha az est leszáll,
A térképen vele sétál.
Vál!hoz ér a váll.
Gyönyörűség igy a lecke.
Titkok zára hulL..
Köszöntöm az apái, aki
Fiával

Leány: Köszöntöm a nagyapát, kí
Otthon üldögél.
Nem csábítja a tavasz.

A nyár, az ősz, a léiApa, anya kiröppennek.
Nagyapó maiad.
S unokáit ÖT2Ú mint egy
Sereg madarai.
Takargaija, védi okel
Ha fíiiyúl a szél...
Köszöntöm a nagyapát, ki
Otthon üldögél.
Fiú:

Köszöntöm az apái, aki.
Ha a meccsre megy,
Azt mondja a kisfiának:
Gyere, iit a jegy!
S ha a mozi gyeteknek *&
Megtekinthető:
Fia nélkül. lánya néfkQl
Oíia sem megy ó.
Azi élvezi igazán, mit
Fia, lánya Iái...
Köszöntöm az apái, aki
Pajlás és barái.

Leány: Köszöntöm a nagyapát, lel
Mindig Jel idöL,
Valahányszor unokája
Hívja, kéri öl.
Sohse mondja: - hagyj, galambom!
Nincs időm, gyerek!
Sohse mondja: Elfáradtam,
Várj, mie pihenek,Ugrik, mint a katona
A parancsnok előtt
Köszöntöm a nagyapái, ki
Mmrfiglel időt!
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Fiú:

Köszöntöm az apát aki
Peldamuiató.
Nem selejtes a munkája.
Se ajkán a szó.
Tudja. hogy ha keze alatt
Szép, jó munka ég.
Ugyanúgy jár a nyomán az
Ifjú nemzedék.
Becsülettel teszi, amit
Posztja raja TÓ...
Köszöntöm az apát, aki
Példamutató.

Leány: Köszöntöm a nagyapád ki
Áldozatta kész.
Ha kedves kis unokáját
Fenyegeti vész.
Eszik vele sárgarépái
S mondja, hogy „Dejóí",..
Ka szidják az unokái, hál
O a pártfogó,.
Ö is nyel a cseppekböl, mit
Beadni nehéz...
Köszöntöm a nagyapái, ki
Áldozatra kész!
Leány és Fiú
felváltva:
A köszöníőnk véget ér. mert
Olyan apa, nagyapa.
Akikre es nem találna.
Nincs a kultúrházba* ma.
Mind ilyen jó. ilyen drága.
Ajkunk együtt vallja hát:
Tiszta szívvel áldunk minden
Édesapái, nagyapát!
(1980.)

101

I

/MSCELLANEA
Farsang
Ne tedd le a bohócsapkái
Te bús leány, bús legény!
Álarc se kelT. elég álarc
A mosoly, a kedv, a fény.
Kislány, a bálban is érzed
A napi nit robotot!
5 terolad is, - víg legényem Ha jelmezed letépem,
A ruhád, jaj, oly kopott!
Mért íutsz hát mámort lihegve?
Sehol sincsen feledés!
Kacayó víg forgataglük
A Leghalkabb lemeiés,
0932. február)

Köd
Szürkül a tér. 37 utca egyre.
Fátyol borul az emberekre,
A fény pislogva lör csak át, De mi se Iálunk, ö se lát.
El tűni a fa. a ház. a ken,
A köd mindenkit láncra vert,
5 kik eddig álltak álmodon Mosi bújócskáznak ám bobon?
Kik-kop... Kopog egy kis cipő, De nem ludod. hagy Férfi? nö?
Hogy jó, vagy megyT vagy merre lart?
A köd mindenki!
[02

A kon ilisió remegve lép, Jaj! Majd elcsúszott az elébb!
És a ködben ha nekjhajt
Egy autó - lesz neki majdí
Az autó. a büszke, a hös
Most úgy dudál oly ijedösí
Mosl szabály elien egy se vét.
Csak mereszti két oagy szeméi.
Még itt-ott egy kirakat
Egy ködnyalábot kiragad.
S Ténycsóvát vet helyene ki, Köd morcosán enged neki.
És szidja lárgy és szidja lény,
A szegény ködöl szidja: fény,
Míg végre szegyen fogja cl.
És fátylát önként dobja eL
Könnye fehérre fagy a fán.
Gyöngyként hordja fején a lány.
Cukorport mintáz rác skapun
- nincs ember, aki rájaun! Így teszi jóvá a hibát,
A bújócskázó galibát, Pereg könnyének bús hava.
Így Lesz a kodból zúzmara.
(1934. január)

Olvas az édesapám
Az íróasztalon az újság
Széneri tve - Figyeltem sokszor.
Úgy hajlik az apám föléje.
Mint a beteg fölé a <íoktor.
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Szeme borús.
A fejéi rázza.
Hallatlan, hogy Genf mi[ merészel!
- Saarvidékröl Erdélyre gondol,
S szeme egy percig messze néz eL
Gyilkosság! Há* felháborító
A mai morál, erkölcs, szellem!
Külföldi hir: Japán már ismét
Keményen készül Kína ellen.
Öngyilkosok. Duna, revolver.
Gáz, köves udvar, kötél, méreg.
Hja, a sors durván eltapossa.
Aki nem ember. - gyáva féreg!
Halálozás, Apám kuiaíva
Nézi: nmes kÖ7te régi pajtás?
Fiím. színház, pletyka, árult titkok, Apám ajkán mosoly, sóhajtás.
Vers. Szigorúan csap le raja.
Még rá is könyököl a lapra.
Nehogy a vers Ián elszaladjon.
Ha majd a bírálatot kapja.
Kiszámolja úgy szótagonként
Vizsgálja a rímel, a ritmust.
Vajon kiforrt bor már a kohó?
Vagy meg pezsgő és habzó kis must?
Hajó a vers, apám vigyázva.
Óvatosan ki szokta nyírni.
Ha nem \alami j ó - azl mondja:
„No, ilyet már ie is tudsz írni,"
(1934. május)
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Falusi állomás
Békés kis ház egy emeleueL
És nincs eloszlott váróterme.
Fejkendős, csizmás forgatagnak
Jóe/.: nem jár gróf, báró benne.
A korlátnál kannás menyecskék
Trécselnek vígan, idő van rá!
Falukban nem divat a hajsza,
A pcnz utáni gyilkos hajrá.
Nyugdíjasok a tekepályán
Mint víg gyerekek játszadoznak
A resíibóí hűsítő froccsöi
Vagy korsó sört felválna hoznak.
Mikor a gyorsvonat bevágtat,
A rózsátoktól jó a tonök,
S begombolják az uniformist
A nugy bajúszú pályaörök.
A7 emeleb ablak nyílik
S kinéz rajta a főnök lánya:
A gyorsvonat! nagyvilágot
Kíváncsi szemmel megcsodálja
Aztán teteit a perc, elillan
A gyorsvonal priiszkölve fájva.
Gőgösen, kényes megvetéssel
Magát a messzeségbe fúrja.
Robog vele a nyugtalanság:
Ü7.leIT harc. küszködés, sietség.
Az utas még gyorsabban száguld
Gondban: - estig mi fesz még?
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Ahogy a vonat ehiamlotl
A főnök kis muskátli-lánya
A ponörlöi kiiázza. s ajka
A dali a szívtől megkívánja.
A rózsaszirmok beizelödvc
Lehiülajtják a pergő koimoL
Nyoma sincs már, hogy a világnak
Zaja egy percig ott zsibongott
A tekepályán újra indu]
A játék; dúl a bábu nagyban De a falu békéje, csendje
Derűje áll, - áll változatlan.
(1935. május)

Pitypang
Pici emyöt kap mmden magocska
S szejparipákon vígan repül.
Táncol faágon, bárányka hátán
Megy. mendegél mig végül talál tán
Psrányi földel nyugvóhelyülKét fehér szárnyat kap minden ember
— Az lebegve el nem merül.
Apák karjában, anyák ölében
Megy. mendegél, mig lel fenn az égben
Parányi felhőt nyughelyül.
(1935. májusi
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A bejárónő
Elnyúlt kis asszony. Nem öreg még
Szeme lövell olykor még szikrái,
Ha túlságosan fáj a szive
A szeretettől, amit in JátOlyankor arca lángra lobban,
S iszonyú indulat \ ilágol
A két kiégett szembogáiból
S a megvonagló ajakáról
Megvert megint! Síkoltja \ádlón.
S mi tudjuk - az uráról van szó.
Akit sohse az est visz meg.
Hanem a hajnali harangszóSzegény kis asszony tűri is már
Sovány karján a? ócska rongyai
S öl vad. kegyetlen markos ujjnak
A helye szónál többet mondott
Aztán pirulva, hogy panaszkodon
Munkája fölé hajol újra Egy-egy könnyei itat fel titokban
A rojtos szélű blúza ujja.
És elbúsulgat Rozi délig.
De amikor a kosztol kapja.
- Látom hol in, hol otl lapul meg
Félredugva a húsadagja.
Ha anyám megdorgálja érte
ELsápad, a szajaszéle reszket:
„En már jól Jakiam, kérem szépen.
De ö meg úgy szereti eziet."
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S mig rejti Rozi kis motyöjálT
Hús is, kenyér is van közötte.
Kopott kendös fejét az Isten
Egy fénysugárral átkölölle.
Elnézem Rozit. ahog>r ballag
Haza. hogy hű szíweJ virrasszon.
Ahogy megy.„ megy az utca hosszán,
Nem Rozi már, - az Örök Asszony!
(1935. július)
Rozika
A házi űr szólt Rozikának,
Ne daloljon, mert hangja élesí
És Rozi ka hallgai azóta.
Ajkén se szó. mosoly, se nóta.
- Pedig különben o*y beszédes.
Azóta sápadozva tesz-vesz,
Azelötl ha szőnyegei ven.
Valami pergő nótaszóra
Csailogotl fürge porolója,
S felvidította az emberi.
Jaj, ha a háziíir azt Ludná
Meg a sok bérkaszámya népe,
Hog> mig Rozika a dali húzza
Elölte dús. kalászos búza
, mosolygó, képe.
Jaj, ha tudnák, hogy mig ö súrol,
A dal hoz neki hirt házul róL
Akácot gerlét, rózsabimbói.
Gémeskutat, meg bús tilinkót
Varázsol elé messzi lúlról.
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Ha tudnák, hogy a festő rékltt
Mily forró érzések rcpesztüi.
Nem birálgatnák tiszta hangját
De mini a puszták ging-galangjál
Hallgatnak hajnaltól napestig.
Akik eltiltját öt a daltól,
A jó Istennel húznak ujjat
Hisz a dal áldás és nem átok Oh bár inkább azt mondanáTokFújtad csak, kis Rozika, fújjad!
(1941.július)

Első napsütés
Melegei csókol már a napfény
A fűre, fára, ablakokra.
A kertekben kibújik raja
A virágoknak tarka csokra
Az utcákra az első napfény
A sok nyugdíjast hívja, csalja.
Legényesen topognak mostan,
A korái nincs, aki bevallja.
ElköhecseJtek télen, fazon.
Kályha mellett pihentek eddig, De most cipőjük fcn>es, ékes, —
Az ősz bajuszt hegyesre pedrik.
Sütkéreznek a jó napocskán.
Mely érdemükre erökel hint ma.
fcgy könnycsepp azért csak lepeniül.
Ha íróasztal, karszék, tinta
109

Jut eszükbe. De aztán Újr3
Igyekszenek vígan nevetői, Hátha utolsó tavasz már?
Most kell a fényt nagyon szerelni.
(I93S. március)
Búcsú bankett
Nyugdíjba megy a nyár. Az asztal
Díszítve ró! lombbak haraszttal,
Piros levéllel és bogyóval
S megrakva mindenféle jóval.
A menü: alma, köne, szóló,
A vendég jő, siet ezerszám
A köközö madár még egyszer
Kórussá gyűlik az eperfán.
Az ünnepeli napos mosollyal
Jó - szelíd arca meghatódott.
Inga [ja bölcs fejét, - susogja:
- Oh, nem érdemiem éti a bókoi!
De lehumigják a madárkái:
Tust húznak és úgy magyarázzák;
- Ezer áldás a Nyárra! Nyárra?
O gondok mindig a madárra?
A fecskepar külön mond tósztot.
O vendége is vok a Nyámak S a vendégségben két szép huncuL
Fíóka nőn a fecskepámak.
Majd fenyíö szemmel jö a Gazda
Háláikodásra, nem panaszra í
Búcsú-aszialnál n is ott áll:
Köszönöm Nyár. hogy megáldottat!
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Búcsúzkodásra jö a Gyermek,
A víg szemek most könnye] telnek,
Jslen veled Nyár. Fény. Szabadság?
Isten veletek -jö a rabság!
Ifjú leány kedves kis kezével
A vén Nyarat simítja vállon:
Isten veled Nyár. Mosoly, Illat!
Nyár. Boldogság. Szerelem, Alom!
És jönnek végül mind a költők.
Kiknek a Nyár adott sok témát.
Csillagos égröL holdas éjről.
Virágról ínak száz poémál ..
Megénekeltek erdőt, berket.
Daluk szellők szárnyán termett.
A napfelkeltét, naplementét
Tüzes dalokkal ünnepeifék.
Most a szivük, a tele serleg.
Amellyel búcsúi ünnepelnek.
Szivük a Nyárra ráköszönlik
Szerelmes fonó könnyük ömlik!
S mielőtt még az őszi fagynak
A nyári lángol odaadnák
A búcsú-bankett asztalára.
A piros kelyhel odacsapják!
{1938. augusztus)
Fáorszdgban
Nappal sürög a dolgos hangyanép
Cipel, gyűjt fárad buzgón, mini a gép.
Egy-két bogárhölgy néha összekap
Azon, hogy melyiké a szebb kalap.
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Egy-egy madár-detektív néha jön, Szemében csalfán csillogó közöny,
Pedie nyomoz a huncut ezalatt:
Hol is akad egy jó bogár falai?
De este. ha csukódík a virág:
Kijönnek a bogár famíliák. A szentjánosbogár a lampion
S esténként £arden-party van bizony!
Bogárország cigánya Tücsök úr.
Úgy muzsikál, hogy vakond se IÚI,
Magában tangózik a fii között.
Direkt fekete frakkba öltözött.
Ha Tücsök úr tán foglalt volna épp.
Rádión keres lánczenéi a nép, A szél-antenna is megérti ezl.
S ad csalogány dalesi vagy békajazzt!
Füország felett a Hold is mulat
Tetszik neki a pompás hangulat,
helhopárnákból kiverekedik;
S a képe lassan kikerekedik.
(193 S, július)
Nyár a kertbeo
Száll a hinta, lány ül rajta,
Szőks fürtje \illogö.
Sül a napfény, liliom nyiu
Illatok közt szállni jó.
Fiú kapja el a hintát.
Ha az egböl visszatér,
A szivekbe puha fészket
Nyári álmok titka kér.
U2

A hintával a leányt is
Átfogják a hós karok.
Körülöttük az akácfák
Száz bimbója dalba fog.
Kék ég felé száll a hinta
- Öleli a tiszta lég Mégis mikor a két karba
Tér meg, lágyan felsóhajtva
Akkor súgják; itt az ég!

ít.
Kislány feni a ken csapásán
A ruhája lebbenö
Elmarad mel letie sorban
A lugas, a kisfenyö.
Futkos föl-le, célja nincsen
Nyári mámor kergeti, Szép fejére kósza szellő
Fák \ irigál pergeti.
Bama fíirtre hószín szirmot
Vigan szór a sok kis ágT
S kergeEózik. a szent nyárban
Kisvuág, meg nagy virág.

Öreg fának kövér törzsén
Szivet farag egy gyerek.
Kél betiit a szivbe szépen,
S máris kész a műremek.
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Más betűkkel oh be sokszor
Fogja ö még imí en\
- Az öreg fa mintha tudná,
A sziv rajta sírni kezd.
(1938 Július)
Nyitott ablak
Benn marasztal könyv meg asztal.
Tinta, toll és papíros.
Kinn kacéran száz levél van:
Röiarany. zöld és piros.
Táncra keinek, énekelnek.
Dudorásznak. jásszanakÖlbe szedi, ölelgeti
Valahány! az árva nap.
Beszáll hozzám a levélke, Úgyis rövid már a7 éhe!
Beiramlik a sudár
Aranyruháa njpsxigár.
Látom a ián ablakon ál
Kopaszodó akác lombjai
Mind üzengel. mind ki hiv;
Pillanatok ^ annak már csak,
S vége \ an a bohó nyárnak!
Most viduljan még a
Beüzennek a dáliák,
Vé^örösek. sárgák, lilák:
Roskadozó szőlőtőke
Hív, hogy búcsúi vegyek tőle!
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Akárcsak ők, - úgy üzen be
Az élet is a szívembe!
Minden nap egy óvás, intés
- Ma még álom nincs csalódás
Ma sötét haj, - fehér ruha-.
Nemsokára csupa-csupa
Fehér hajszál, sötét öltöny. tavasz nincs a löldön!
Lassan, lassan elv-jharzík
Bál, vikend és leniszpanik
Szép ideje, fonó nyara
S üzen a fü. üzen a fa:
- Mosi gyere kr búcsúszóra!
Jövóre már ez a rózsa
Nem nyit újra. Az új bimbó
Másnak nyílik, másnak tüzel
Szi\e tblc más ruzi fel.
(1938. augusztus)
Ösz utója 1Megöregedtek a deli kertek.
Csábító bájuk, jaj. hova lelt?
Beteg virágszá] fonnyadó testén
Szükadi. fakó a loalen.
Bársony levélből le" láncos sárga,
ÉgöTeíö ág földre konyult.
Szerelmes, csókos, gyönyörű keiinek
Szegények immár bealkonyult.
Barna levélkék, vén denevérek
Zúgnak az ágon. szel ha repül:
Nem susog nekik zörgelj ökeL
Ö dala az már! Tőle lehel

Gyümölcsös kertek dús bujasága
5 lassankéni meddő lészen a fa.
Nagyokai sóhajt, ha visszagondol
Mennyi gyümölcse volt valaha!
Kopaszodik már a szolötö is
A böngén egyke* méh szüretel
Lázasan gyűjt a hörcsög. a hangya
Meglegyen leien, ami kell
Körökéi ír a levegőben
A madárpajtás. búcsúja ez:
Délceg akáctól, szál jegenyétől
Jövőre Isten tudja mi íeszí
Beszámolt földön mereng a gazda
Nem keseríti eső, se köd...
Nagyokat ásít a dallal a n rét.
Feje lekókad az ösz előtt.
A nap is úgy néz immár a lájra.
Mint az öreg férj: szeme nehéz,
Cirögaló. de nem sugara7£a
Párjára már a vágy tüzel.
ÍI93S. december)

Búcsázó naptár
Lefogyott lassanként a naptár
Egyetlen lap van xajta csak máj
A többi, mint a hópihe.
Tovaperdült a semmibe,
S velük fütoll száz pillánál.
Mikről a jegyzet itt maradt:
A naptár hátán cím- nevek,
Telefonszámok dísz lenek.
Tavaszi dátum - nyári est.,.
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Mi is voll aklíor? Ne keresd
Vizii. temetés, esküvő.
Napos kalandok. eliüoö
Óráját, percél dátumát.
A sorsunk furcsa faluinál
Kár visszafelé lesni mosi
Égessük el a papírost!
In az új naptár fms, kövér,
sok piros beiü, mint a vér
Aíftitja. s ígér ünnepet.
Még lehel várni, van remény:
Mindennap egy új fejlemény.
Öröm, boldogság közeli L
Oh, a jövendő csupa hú!
Még liszlák mind-mind a lapok.
Nincsenek rajtuk adatok.
Tartozások és kölcsönök.
Fekete pontok és körök.
Még mind fehér, még mind igér!
Szívem kicsit pihenni tér.
Két naptár közt egy perc: szabad,
Azlán jöjjön, amit íslen ad!
(1939 Január)
Ha\as faágak
Havas fenyőfák földre konyulnak
Nehéz terhei rak rájuk a té!.
Megadó módon görnyed a válluk,
A téli bútól mind daléi.
De majd ha jö a vidám verő fény
Leolvad rótuk sebten a súly.
Sudár derékkal lauíínak téged,
Csüggedó testvér; hogy ne búsulj'
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Ha leierit És a gond a bánat.
Minden léi egyszer tavaszba tér.
S minijeit ami most nyomja a váliad,
Leolvad róla_ akár a dér
Kisül még egyszer a nap reád is.
Mindenkit vár egy derűs jövő.
Lesz még a lelked súiytaJan, könnyed.
Felfelé szálló, égre lörö.
(193 9. január)
ITtószú a Téli szonetthez
Kedves Gábor
Elolvastam, oly szép a könyvel
Szomorú szive nekünk ina.
S mi megszerettük. úg>. ahogy még
Könyv a szivünket sohse bírta!
Míg olvastuk, eUűnl elölünk
A deres léi halálos nyirka, Kék tavasz S7áHE ránk. fenn az égen
A nap a bárányfelhőt nyírta
S most a jó Isteni arra kérjük,
(Könnyünk az eget Eeie sirta)
Jusson minekünk meg Magától
Sok ilyen édes irka-firka.
(1939. január)
Bohémek
A feslönél egy nagy ccscl
S amit Iái templom vagy mecsei Vn dáma vagy póri nő, -

A vásznán egy-kettö kinő,
S ha nincs való hál álmodik!
A fantázia néha kopik,
S míg jéghideg a műterem.
A vásznon pálmás táj terem.
A szobrász dagaszt agyagaL
Testté teszi az anyagot.
Eletet önc a köbe is,
Szülénk jsLcnnö, fétis.
Születnek szentek, angyalok.
Hősök paripán és gyalog.
Mánáavmesék és ködaíok —
Az érc is. bronz is dalba fog.
Álomlovag a harmadik
A köho, firkái hajnalig.
A lelke hangszer, szeme gép.
Felfogja mindazt, ami szép.
Érti mii fütyül a madár, NekT susog a tavasz s a nyár, Hallja, amikor nő a fü...
Bohémnek lenni gyönyörű!
A bohém alkou nem arat
Áonuzsikálja a nyarat.
S ha jö a léi. - a haj deres, Az élet zordon felperes, A vén bohémnak mit sem ad.
A hangya télen át mulat. A vén bohémnak nincs miből
S mint bús tücsök, csendben kidől
(1939. október)
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Öüri rózsák
Az őszirózsák lekésnek a nyárról.
Az n szívük már hasztalanul lángol.
Hiába zizzen násmihájuk selyme,
A napnak már nincs \is7onzó szerelme.
Arcukat csak a dér csókolja sorba,
etról a csókiöl meddőn hullnak portra
S elhamvadnak, mini hasztalan tüzek
Szegény kis sápadtszirmú aggszüzek.
(1939. november)
Le* él szőnyeg
Tavasszal a bomló levélke
A mosolyunk fényét remél le.
ArcQcskajái itt-ort kitolta
S szívünk tavaszál kicsihoLla.
Nyáron a kifejlett levélkék
Nagy boldogságukban megértél^
Hogj- árnyai hintő sátorukban
Sok forró ajknak csókja cuppan,
S most ősszel mit Lesz a levélke?
Végei én kedves, tiszta élte,
S meghalni odahull elébunk.
Boidog, ha a szivére lépünk.
N 939. november)
Ósz utója 1L
Az égbolt szürke, mint jövendőnk fátyla,
A szél elfújja. mit ad ajden.
A nyár, a múJt emléke visszajár
Minden zrmankós, éber éjjelen.
L2D

Az ember csendben halódik a? ősszel.
Kedvét nyilazza esők száy nyila:
Öröm-fánk lágyan veszti levelén
S a levél is szomorú gyász-Iila.
Az ősszel lassan meghalunk mi is.
A tél az almainkra havázik,
S nyugszunk d fehér szemfedö alail
Vágyialan szívvel, némán - ia\ ászig.
1,1939, novemberi
Treí vázák
A kék vázában mindig rózsa volt!
A váza is u szirmokkal daJolt.
Kis bimbóból nagy virágot nevelt
Még szebbeket, mint odakünn a ken.
A kis pirosban mezei csokor
Vol! mindig. amit küldött a bokor.
A réi, az erdő meg a búzaföld*
Pipacsvirág körön mosolygód a zöld.
A lila váza fönt keskenyedett.
Kexlcszcsokomak adott csak helyet
Drótozott szegíü maradi benne sok.
Kinevetlek a pajkos pipacsok.
Elműti a nyár. a váza mind Qres.
Szép emléket mind a múliban keres.
S úgy búslakodnak kinn a balkonon.
Mint öreg szivek téli alkonyon.
(1939, decemberi
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Muskátlik teli álma
Mii álmodhatsz szobámban in.
Te kis muskálli lő?
Oly békések az álmaid.
Az idő bárminé?
Szunnyadó arcod oly szelíd.
Mini alvó gyermeké:
Ki tudja, hogy reggelre majd
Az anyja fut felé.
És édes csókkal kelti öl, Mini léged a tavasz*
A te hited s a gyermeké.
Két virág, ugyanaz Ezért szeretem oly nagyon
Pihcgö leveled, Bízó reménnyel meglopom*
5 én JS tavasszal álmodom
Kettesben teveled!
(1940. február)
Vidám háború
Egyszerre bombázza a szívet a rózsa.
Tulipán és nárcisz, jázmin, orgona.
Rigó kürtösöknek n adó-fütty érc
Fegyverkezik fürgén a fák holi sora.
Tüzel a napfény is, megdördül az ég is,
Haimalgyöngy golyókat görget a palák.
Teljes fegyverzetben érkezik a május.
Szürke árnyékvárak sóiban omlanak?
Illat-gáz támadás, szédíti a lelkem,
Sziromesö festi fekele hajam.
Két karom az égre lendítve kiáltom:
Győztél rajtam. Május! Megadom magam.
(1940. május)
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zene
Béén a pásztor
Fűzfa furulyával
Vándorlegény útján.
Madár dala szárnyal.
Gyermek gügyögés az
Asszony muzsikája.
Földművesnek nótái
Pengéi a kaszája
S ha fiú a lánnyal
Kéz a kézben mennek Ügy érzik, ho^y legszebb
Dala van a szerelemnek
11940. december)
A Tóth Tani ás-pariiban
Tóth Tamás-parkban búsul a pázsit.
Föléje árván hajlik a fa:
Elment az égi virágos parkba.
Ki álmodon járt in valaha.
Elmem a gazda, kinek szívéből
Nőn ki a rózsa s a száz virág.
Haszialan várják tavaszra vissza
Piros mosollyal a dáliák
Nehéz a nyárfán ifjú levélke
Sohsem susog már csendes mesél
Hab csacsogás se ludja követni
Szóké Tiszának holt szerelmesét.
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S ezen sikolt fel szive a fáknak.
Könnyez a füszáL gyászol a rög.
Men tavasszal mind új éleire éled
Csak a gazdának álma örök.
(1941.január)
Egy csók
Ha csacska kislány adja
Neveive, játszi módon
Még a könnyelmű lepke is
Csak mosolyog a csókon.
Elcsauan, - ^ége tovaszáll.
Mim szélben a virág...
Tüze elhamvad, - hamva hull.
Egy csók: nem a világ!
De ha szerelmes adja
Szivéből, vágyón, fonón
Meghempereg a kismadár.
A bársony moha ágyon.
Fészek épül. - fióka kel.
Fakad a csepp kis ág,..
Szellő elül, - felhő megáll, Egy csókban: egy \ ilág!
1194 L. január)

A tűz
Osztóit halált, mini máglya.
Benne hamvadt sok élei.
Ha láncos kedve támadt Ezer ház semmivé leit.
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Ha napvilágra vágyott
Mini láva tört az égig.
Sokszor lángjába veszlek
Az erdők és a préiik.
De most. hogy in bezártam
A kandal lómba ráccsal:
Oly ártatlanul pislog
A rózsaszín parázzsal.
Mim vén bűnös, ki hogyha
A cellájába átlép. Zsoltárt dúdolgat, mintha
O nem is ludna máskép!
{1941. január)
Elfogtam egj sóhajt
Elfogtam egy sóhaj!
Ég felé szálltában.
Leány szív röpíleue
Rózsaszín álmában.
Sóhaja levelét
Kibontottam lágyan.
Az volt írva benne:
„Ahg *an mit enni.
Lángban áll a világ.
Fény, derű sincs semmi.
Szabad-e ilyenkot, édes jó ístenkém
S/erdme&nek lenni?"
Elküldíem a sóhajt.
Mely az égbe szállott.
Elfogtam a választ.
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Amelyben ez állott
„Szeress csak, kis lányom.
Tiszta szív szerelme
Most és mindig áldott!**
(1941.január}
Romantika
Ha kiráíykisasszonyról olvasok
Lelkemben édes álomkép ragyog, Várkastélyt látok, tágas térmeket,
BrokátoL bársonyt. g^Jngyöt selymeket.
Te apród ^ag\, elöltem térdepelsz, És a király kisasszony: én vagyok.
Ha vikingekről regél olvasok.
Tengeri lálok és szikJaormokaí: Tündér vagyok, sárkánytól őrizeti. Te miattam vágod a kék vizei, Kincset, virágot hintesz az ölembe
És boldog vagy, ha mosolyom fogad.
Vámmá vagyok és te vagy a szolgám...
Az álom addig tart míg bekopogsz.
Mert ahog> lábad a szobámba lépett.
Te nagy király és én kis cseléded.
A szívem kincsét szórom az öledbe.
És boldog vagyok, ha rám mosolyogsz!
februárt
Könnyek
A könnyek, amik leperegnek
Sokszor nem is simák neveinek
Gyöngyök, mik fürgén elgurulnak
S a bánatok .— elmúlnak.

A könnyek, mik a szívre bulinak.
Nem gyöngyök, amik elgurulnak.
- Göröngyök, mii a szívre vetnek
S velük valamit eltemetnek.
(1941. február)
Rózsa ka ró
Tavasszal, amikor elolvadt
A fenéi hóiakaró
Mim vason vőlegény állt a
Kertben a rózsakaró.
Májusban a nyíló rózsa
Oly forrón karoka ál
Mint a szép szerelmes mátka
Szokta a párja nyakát
Ölelve álmodták végig
A csókos. boldog nyarat*
Száz bimbói nevellek együtt
CsiMagos éjek alatt.
- Fut a nyár. rohan az
Temeljük a rózsafát
Kis sirhani borul ioleje
A széí zug búcsú-imát.
Mellette bánkódva ál! még
S gyászol a rózsakaro
Akár egy kopottas árva
Özvegy kis öregapó.
(194 J. március)
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Egy perccel előbb
Egy perccel elóbb még léi volt,
zimankó, mogorva, zordon.
Télnek, lav asznak balárán
Keményen feszüli a kordon.
S egyszerre, - ki tudja honnan,
Lebbeniegy la\aszi szellő.
Szűrte ég, homloka lisztül.
Elröppen róla a felhő.
Dánia a bundát kihajtja.
Nap csókol hosszú nyakába.
Odales a fess gavallér,
S most ébred 6 is magára:
Kalapját félszemre húzza.
Zsebébe gyűri a sálat.
Ibolya kék mosolyából
Gomblyukba simíl egy szilát
Kalauz \ iiiáman csönget;
Kofa egy fillérí leenged, Vajami tavaszi füttyszó
Kergeli a leli csendéi.
Bérházak ablaka nyílik,
Rozikák kil esnek sorra,
Réiszagoí szimatol mindnek Remegő kis filos orra.
S portörló rongyok lebegnek.
Zászlók, könnyelműk, ledérek, Felnéznek huncut mosollyal,
S köszönnek a közlegények.
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A szivek furcsán kinyílnak.
Madárka s/.átl a magasban.
Egy perccel előbb még tél voíl.
De most már, mosi már tavasz van!
0941. március)
Puli
Ha végig gurui kinn a pusziin,
Mosoíyg rajt" a délibáb:
Kis kóclömeg kis iömpe orral
Kél apögomb szem, Lömzsi Jáb.
De van a köc alatt egy kis szív
És benne izzó hc\ üleL
Egy nagy embernek elég ennyi.
Bátorság, hűség, becsüleí.
(194 L október)
Peer G>ni dala
- Forduíj Aniira! Perdülj Anilra!
Csabit táncod ezernyi Uika
Gyöngyök és selymek fénye megejíö.
Reánk bonil most dús mcsc-erdő.
SoKejg talán már nincs a szivedben
Mese-erdóben nem férünk hárman.
Szökjünk meg ketten gyémánt halaiban.
S ha majd kidől a kei csodatállos.
Kedvem unott lesz, a szivem álmos.
Kacagó fényből nem marad semmi.
Ráérek akkor SoKejghez menni,
(194J.okióberJ
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1933

a stilisztikához
Régóta eszemben van már nékem ez a gondolái, hogy az emberek kezdik egyre jobban levetkőzni a szabatos, magyaros és világos
stílus hangulatos elemen es forniuláit, arai határozottan nagy veszteség az irodalomra nézve.
Legelőször akkor jutott ez eszembe, mikor pár héttel ezelön az
újságok hasábjain ilyen címek alatt „viharos ülés a Házban": „Movevacsorj háttere"; „az a bizonyos klubfelvételi affér"'- következő kjtéleíeket olvastam: - maga kis panamista! - hazudik! - de felcsapott
peszlonkának! - fogja be a száját! - magái nem kérdezte senkiid, stb.
Akkor láttam először, hogy az emberiség iszonyú módon eltávolodott a suliszuka kicsiszolt és finom burkolatú szabásaitól, és
semmi sem sürgősebb annál, minthogy ismét tanulmányozás táígyává
tegyük a? Jrálytanl."
En meg is lettem minden lölem telhetőt s rájöttem, hogy óriási
eltolódások mutatkoznak az egyes szabályok modem értelmezésében
- sajnos!
Vegyük pl. a szép slílus egyik fÖ-elemét a peraonificaliöt. magyarul megszemélyesítést. Szegény megboldogult Arany János, még a
gémes kutat is mcy Tudta személyesíiem, mondván róta, hogy hórihorgas gémmel „mélyen néz a kútba s benne vizet kémei". Bezzeg ma
éppen fordítva áll a dolog; ahelyett, hogy egy élettelen tárgyal megszemélyesítenének az embetek. - eevmást is így titulálják; te S7.amar!
Vagy ott van pl. az eufémizmus illetve gyöngédúés. KJasszilcus
példa rá irodalmunkban a „Kis gyermek halálára" c. költemény, mely
nem így írja a hideg tényt, hogy ..meghalt a gyermek", - hanem „elhervadtak orczája rózsái."
De lehel ma egyáltalán gyöngédségről beszélni?! Még akad
lalan egy-két férj, aki csupa eufemizmusból azt feleli neje új-ruha követelésére: varját, fiacskám elsejéig", - de a túlnyomó többség ridegen
letorkolja a kérési: nincs pénzem! hagyj nékem békét! (szegény stilisztika !j

Vagy pl. azelőtt a diák milyen gyöngédséggel adta szülei ludlára, ha „elhasalt" valamiből- Csupa szánom-bánom, erős fogadás és
igéret volt az egész gyerek, - de ma'.' - dühösen kijelenti: Disznóság!
kettőből „d váglak"!
Az eufemizmus tünedezó alkonyára azonban legiellemzóbb az
a 82 eves bácsika, akit igencsak ketiiigei az elmúlás, de sehogy sincs
kibékúKe e7?el a gondolattal, ugyanis a felesége is épp annyi idős,
mint ö. s annak semmi baja sincsen. Panaszkodik is az öregúr szörnyű
sóhajok kíséretében: „mmek a jó ísUmnek egy ilyen gyatra vén ember,
mini én vagyok. - mién nem veszi inkább magához szegény jó
C'soszüikál, aki világéleteben angyal volt!" (Azt hiszem, e/ elég kétes
gyöngédségé
No. és az allegória, a költői kép - az fordult még csak ki a sarkaiból! Mindenki emlékszik még a legszebb allegóriára; „mim a himszarvas, kii vadász séne nyíllal stb...
A mai allegória? - két ismerős beszélget, a? egyiknek van pénze, - a másik „pillanatnyi pénzzavaréban szenved. Ez utóbbi beszél:
Jiépzeld. van egy peches barátom, a bankban leépítették, ügynökösködött, ott is felmondtak neki, nincs állása, a felesége beteg, öl gyermeke van, a legidősebb három éves. szorult helyzetében nem tudnád
megsegítem száz pengővel?" {A stilisztika hanyatlására legyen mondva, nem hiszem, hogy ez a „költői kép" száz pengőt eredményezzen!)
Elfajutl a hasonlat, a tokozás es költői túlzás is. Ha megkérdezik önag>ságáu milyen a cselédje, kilencvenöt percentig bizios, hogy
falusi életből meriíelt állat-hason lattal felel. A fokozás, melynek mintapéldájaként ,jnegyh fut, rohan a száműzött," - ma igy szerepel: alapfok: hülye, közép és felsőfokot tessék hozzákép%e]niA túlzás régente a magyaros képzelel határa között mozgón,
„vélnéd, miníha lámád termetes növését, pusztító csatákban szálfaök1 éléséi, hallanád dübörgő hangjait szavának, kit ma képzelnélek Isten
haragjának."
Ma: hát kértek ez a Grela Gart>o szenzációs, kolosszális, piiamidális?
- A szezon legkiválóbb filmoperettje: Árkádia hercege. - A tegmomimoiiialisabb filmalkotás: Ave Caesar! Film, amely három évig készüli, másfélmillióba került és amelyre kéí év óla vár Budapest stb.

Javunkra írható, hogy az „ellentél" nem veszeti ki mégsem a
stilisztika szabályai közüL Mindenek elmúllak, de az „ellentétek" el
nem múltak. Házastársak, barátnők, burátok, színek és divatuk között
vígan •* irulnak az ellentérek, hogy a női nadrág viseléséről ne is szóljak), s így e létei részletezése felesleges.
A körülírás már nem örvend ennek a szerencsének. Milyen
szépen mondja még Arany János; „ég a napmelegtól a kopár szik sarja, tikkadt szöcskenyájak legelésznek rajla". Ma dühösen és kategorikusan ezt mondja az ember: örült hőség van? vagy szebben: dögletes
meleg van!
A "részletezés" azonban már megint egy olyan stilisztikai léiel,
mely ma divatosabb, mint valaha. Szóban és Írásban, kivitelben és
gyakorlatban, elméletben, képben, reklámban és cseíekedetben - ma is
fennáll a ..részletezés™, íbár nem egészen úgy, mint klasszikus irodalmunkban).
Ugyancsak idetartozik a „pars pro toló" „Fés? az egész helyet!"
című stilisztika* alkalmatosság, amelynek mai használata kétféleképp
módosult.
ftégente pl. ha „könyv" helyen „betűt" mondottak, vagy „hajó"
heiyelt csak ..vitorlát" ezt nevezték pais pro toto-nakMa ha teljes részletesség nélkül esak annyit mondanak: le, tökfej! kész a paxs pro totó.
Esetleg, ha a férj csak a tizedrész számlál fizeti ki s azt mondja: a lobbit majd elsején! ez is ide számít.
Vannak még képes kifejezések is a slilüs élénkítéseié szánva,
de inkább szülök félrevezetésére használva. Mikor pl, a diák „erkölcsnemesúö előadásokra', „Kisosz gyűlésekre" és ..Jamboree elömegbeszélésekxe" szere? kimenőt, igen csak él ezzel a síilust szépítő kifejezéssel.
Van még „költői" kérdés: pl. van pénzed? Az erre következő
fektet a leggyakoribb „ismétlés", mely stílusunkban előfordult: .jüncs
rt
egy vasam se!
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L933
Jumboree nagvban és
A jambftree nagyban. - GödölTön található, háromszáz hoTdnyi
ahol Ötvenkét nemzet fiai megtalálják a helyi klímái es honi
s iszonyokat csak. sajnos kissé eltolódva. T i . a finnek találják ..afrikainak" a hőséget, a négerek viszum „északinak" érzik a levegői. A szaharai cserkészek méltatlankodnak a sok fa miaiL a svédek meg szidják a .,siiatagi" homokot. Háiez u „Iád" a Jamboreen!
[Je különben, ha ig> kipihenve, két napi fekvés és alvás után
visszagondol az ember a gödöllői kirándulásra, akkor veszi észre,
hogy gyonyörií voh! Aki nem látta. - az körülbelül olyan elmaradón
ember, mm! aki még nem ismeri az autói.
De, aki ezt tátla, - az egyébről sem beszél, mini énül. Hál szép
is volt' Az ember megérkezett a táborvárosba, és neki rohan I az első
kapunak, amit talált, Pers/e, szépen idomított cserkészek udvariasan
visszaierekék a lömeget a hídhoz, 5 azon áí leheled csak bejutni az
Igém földjére. Ott már várt mindenki! a temérdek látnivaló. - meg a
íátyolszenien finom, könnyen nyelhető por. ami az aszpirinnél ugyan
jobb \o\\. - de viszont nem használ! 2 fejfájás ellen. E?után mindenki
megvette a cserkész-léikepet, de senkise hasznaim, men szabáU az.
hogy mindenki arra megy, amerre a többség- Az első lábotkapukat
még óriási érdeklődés vélte körüL nemkülönben az első cseikészítúkai, akik íüniöirikóban lozték az ebédeJ. A jóslehcíségck a szőke gyerekekről megáHapnották, hogy „ezek dánok!", - de a kis dán lünkrerette az illúziói, mondván, „tegyek még a tűzre, PistaT?"
ETIÜ továbbment az egész társaság, meri mindenki az idegeneket akarta lálni. Vollak. persze, szakértők, akik felcsaplak önkéntes
vezetőknek, es jölénesültségük. valamin! tájékozottságuk tudatában
irányították a többségei. A kis piros nyakkendős jenkikre azl mondták,
hogy finnek. - Maurice Che\alier piros-kék kravátlís naíióját pedig
kinevezlek angoluknak. Nem mondom, elég nehéz volt kiigazodni a
sapkák és nyakkendők tömkelegében, csalhatatlan biztossággal csak
a skőiok voltak felismerhetők a szoknyára] és a menyasszunyfátylas
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syriaiak csokoládé színükről. Az indusok bama zománca örvendett a
legnagyobb keresettségnek és a kis szemüveges japánok görbe lábait
TS sokan csodálták.
A felpakolt családapák sóhajtva nézték vígan pihenő druszájukat, a „levél", - az pedig kárörömmel nézeli vissza rajuk. Honunk
szebb lelkű leányai aulogramot gyűjtőitek, ki kapós férjek meg meglógtak sörözni. - a serdülellencbb if]úság p*dig iparkodott egy-egy
idegen cserkésszel bmátságot kötni a legbeváltabb eszperantóval: a
mutogaíissaL Mindenki iparkodott mindent látni! Megnézték a sportaiénát. a krinolin-bernutatói. - tábori színházat s tábortüzet, - sói
olyan lelkes kutatót is láiiam, aki széuűrta az indusok szemelesládájáL déli menüjük pontos rekonstruálása céljából. Amint észldeleit
jóindulatúan közölte velünk is, a tojás, citrom, zöldpaprika maradványokból valami Iccsofélére következtetett az ambiciózus felfedező.
Szimpatikus cscikészrendőrők, akiket sárga nyakravajojuk
u(án „sárga csörüeknek" neveznek a kordában tartott farkaskölykök.
érdekes históriákat mcsélteí: a különféle nemzetiségű konyhákról. Az
angolok pl. nem Ludlák a káposzta készítési módját, és saját elgondolásuk szerint leöntötték kakaóval a fön kaposzüt- (>*em hiszem, hogy
receptjük utánzásra lalálnaj. A dánok meg a túrós csuszát készítették
azon egyéni módon, hogy nemcsak a tésztái szórták a tésztáiéba, hanem a türól is, - mig csak egy szemfüles magyar cserkész rá nem jött
3 levédésre.
Nagyon látványos volta külföldi cserkészek táncbemutatója is,
- amiről a rádió is adott közvetítést. A szpiker nagyszerű láncosnö szakértő lehetett, mert sehogyse tetszettek neki a sweizi fiú -táncosnők
ki-kivallanó „férfiterdei", s amiatt is panaszkodom hogy még ilyen
jnarkáni areú nökei" sohse látott.
Az irKÜan-iáncbemutaíó köz\etitésénél némileg ijedten konferált s
mikor gyorsult az ütem és \adabbá váll a lánc. nem igen volt megnyugiató a hangja, mellyel bejelentene hogy: „most kiütközik belölök
az ősi vadság, - de azért már nem skalpolnak."
A gödöllői Jamboree azonban nemcsak ezen a téren érezteti
halásáL hogy megismerkedünk idegen országok fiaival és szokásaival,
- de határozottan gyarjpilja a szókincset és idegenforgalmat is. - az
erköks-nemeSLtesröl nem is szólva. A cserkészek udvariasságán fel135

buzdulva a felnőttek is igyekeznek betartani a cserkész-törvényeket
minek következtében az esti vonalok megrohanásánáí a férfiak niar
nem tapossák le a hölgyek lábait. - csak könyökkel taszítják őket oldalba, és \illanyoson se néznek mostaniban szemtelenül az álldogáló
hölgyek szemébe, - inkább tapintatosan félrenéznek, es ülnek rendükt lenül.
Aztán pl. „a cserkész, ahol tud segít" és >jésen van". Ezeket
különösen betartják a zsebmeiszök, akik szintén résen vannak, és a
nagy Lolongásban igyekeznek enyhíteni a leinek en.
Megszaporodott a szókincsünk is. - és határozottan jó irályban. Ha valaki a kávéházban saját ócska fiivege helyett elemei egy
jobbat, - az nem kihágás többé, hanem cgyszeriíen: csencselcs.
Nemkülönben, ha azt mondjuk egymásnak: csuvaj, - nem vállalunk semmi kötelezettséget a ,j6 munka" irányában, mert ez csak a
leng} elekre vonatkozik. A különféle farka.suvöltc&ek és nemzetközi
csatakiáltások szintén csak javunkra váltak, mert mégis csak szép, ha
az ember kiskora gyermeke nem csak úgy egyszerűen" ordít, - hanem
löbb nyelven esalakiáltozik.
Azián az se utolsó dolog, bogy most Magyarország átl a világsajtó és az érdeklődés középpontjában - valahogy mindannyian érzünk belőle egy kis dicsőségei.
Talán épen ezért dh-atozik a Jambtiree. kicsiben is! Minden
vasárnap |o- és alrajök indulnak Beké Pál-halmára és Szandára ..Eáb*>
rozm"r Sátrai vernek^ bográcsban fűznek, szalonnát sümek* ^ersenyl
úsznak, s rendeznek olyan bábeli zűrzavart- hogy a Jamboreen sincs
különb. Uzsonnát cseneselnek* hevesvérü ifjak szabad birközisl intésnek el; nemzeti táncokat lejlenek argentin tangór és néger föxoi:
bájos tréfákkal s/órakoztatják egjTnási, s hogy még tökéletesebb legyen a hasonlat: vannak köztük ksük negerf>amák. rézbörii indiánok,
geimánosan szőkék, angolosan távozók, eleiben finnyásak és spórolásban skótok.
Továbbá az ilyen „vidéki" láborozásról is visznek haza emlékeket a résztvevők, men ritka dolog, hogy a gyerekek ne részesülnének egy-két szülői pofonban, a felnőttek szentimentális része virágokat gyüjL - romantikus százalék csigát, - a praktikus különíunény
Szandan horgászik és emlékül marad neki egy kötél, egy hosszú boL

gombostű, esetleg egy kukac {hal. nemí) - Beké Pál-halmán pedig
an gondolkodásúak alszanak- s emiékükben marad egy békés,
godalmas alvás a lalan egy szép álom a megboldogult legénykór(Rendesen a családapák alszanak),
A Jamboree emléktárgyak közöli első helyen szerepei az áiva>hajas öklömnyi cserkcszkalap, továbbá cserkészt ábrázoló szobfaragványok és egyebek, amikei pár hónap múlva dühösen fog
a háziasszony a lakás kevésbé fellúnö helyeire; lehetett beemlékül a dánoknál és finneknél homályos eredetű holmikat,
•inukét egyesek iramszarvas patájának, mások az ös-mammut fogának
^ményeíiek - a löbbség azonban hallgatva négert. Számosan pedig
- foltost vásárollak örök emlékül, ami valóban praktikus gondulko.jaia vall. mert különösen a többgyermekes családokban fog még a
k is tokos egy-egy öcsikc fejebúbján maradandó kék foltokai oktraii s
ÍJ;, „leslvérek közöti" is megszolgálja az

Sanclu* Re*
- Osi Eszteigomba - csupa fény. meg pompa - Geyza nagyúr
sátra. - On hozta világra - kisded fiacskáját szép Sarolía asszony. Nincs, aki szebb töröl szebb ágat akasszon! - Pogány neve Vajk volt, kereszlségben István. - Első a szentek közt s a királyi listán. - Csillag az égbolton, - ma is fénylik tisztán
- úgy, mini egykor régen. - Követte Geyzál a fejedelmi széken. - De nagyobbra tört ö,
mini egy emberöftö! - O volt a glónás. térilöapostol, - újra kezdte
sokszor! Szikkadt rönaságun \itte a kérésziét - s gyökerei eresztett
a magvar talajon - hiiének hatalma. Kihamvadt a máglya pogány
erdők méK'én, - szilaj mámor fehér lovat már nem áldoz. - Aszóik
főapát úr indul a pápához... Veszprém völgyben görög apácakolostor. - Gizella királyné
felkeresi sokszor. - ltl készül a palást, bizánci a selyme, - puhább ez a
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kelme - a fehér szüzarcok Itliomhavánál. amelyek nagy buzgón föléje
hajolnak. - Sieíös a munka, itt lészen maholnap, - megjön áni csak
egyszer- a korona, mii küld II. Szikeszier... - Kemcny magyar arcok örömkönnyben úsznak. - feljobban
Hadúrnak - egy-két tikos máglya, - Táncos lovak lába az utat felvágja, - sátras szekereken, - által völgyön-hegyen lóduJ a sok népség üzi a reménység: - j&y. széni csíxlái tát OH ! - lslváni koronázzák Székesfehérváron.^ - Van. dki siratja a régi hatalmat. - Veszprém alatt Koppány
vajon mii akarhat? - Marcangolja, tépi sóiét keserűség. Hadúré a hűségj - Pogányul támadja Veszprém hősi várát. - Megadja az árát! - Gyula is fellázad a számára nincsen: - egy király, egy Isten Harmadik lázadó marosván Ajtony. -^A vámol a király sóján is behajioni!L> mondta dacos göggel, s legott meg is tette. Nosza, Csanád
vezér a várát elvette. - Büszke makacs Ajtony elveszte a csaiát, leszen
Marosvárbóí pQspökszékhdy: Csanád. - Belül is ellenség, kivül is ellenség: nagy a féltékenység - a
Konrád szivében. - Jön nagy seregévé], mini felhő az égen. - No. de
ahogy megjött, fordult is ám vissza - a magyar kard véres - az osztráké tiszta! A gáláns magyarok Bécsig elkísérik, jól eszükbe vésik: ne leselkedjék a magyarok portáján! - Megveti a magyar elleniipró
lábát Lajta-Hscha táján... - Hiába támadják kivüí is meg bejül, - kívánnak sikerűit megvédeni népét. Öl magái s£giti az udvan ispán, - udvarbiröt is
ián maga mellen István. - Tárnokmester önt a királynak kincsét, - aszialnok a kamrát,
pohárnok a pincéi, - van még folovász is, s ez is, az is, egyéb, - noiáríus lolial szolgálja kenyerét...
István az országot megyékre tagolta: - \ árispánok dolga - a
rendre vigyázni. - Nem szabad a \arnép ügyének hibázni. - A hadnagy, s várnagy buzgón teszi dolgáL - aki tehetősebb lan számos rabüolgát - de István király a példái maga írja: saját rabszolgán mind
felszabadítja...- Ha veszély fenycgei, a harawereiet - a paian^s, s törvény!
- A megyei hadak', mmt a sebes örvény - gyúlnek, gyülekeznek: Itt

szabad nemesek *s mind lelkerekednek. - az ország: egy tábor, - mindenki eljön a maga jóvoltából! - A mesterségekel udvarnokok üzík. - A ruhát* lábbelit szabják, varrják, főzik: - olt készül a sorszám ísallangja ezerszám) - ékköves kaidhüvely. hímzett tarsolyok, - abban gyönyörködnek a ma- Az egyszerű népet bencések taniiják; - szántás-vetés titkát megmuiaiják néki. - Mennyei Magvető szeretettel nézi; - magyarok
földjének dús az aratása. - Áldott jó bencések laniiják száz másra még a magyar népet* - Minden jót és szépet - képvisel az öl szent ósmagyar monostor,
ahol a beteg is gyógyirt talált sokszor Szentmánon. Pccsvárad, Bakonybél. Zalavár. - Zobor, öreg emlék,
ezer év hava zár... - Ha a magyar ősök összeszólalkoztak, - ítéletet hoztak udvarbiró. ispán, de a legtöbb biró. maga volt Szem István. - Amerre megíehbem ezüstös szakálla, - 3 békesség szállá a magyar szivekre, - Járta az országát évrol-évre* egyre. - hallgatta a panaszt, ha kicsit ha
nagyot, Székesfehérvárott tartóit törvény-napot... - Széni Gellert Csanádon iskolát alapit, ahol számos nemes ifjat okiai. tanít. - És a tíz püspökség. István keze-mive, - ország életének együtt-vem szíve... - Így vezeti István az orszáe kormányát; - Isten áldott jobbja keményen megfogja a királyi pálcát. - IgazíLja népét a szépre, a jóra, ne találjon benne hibát az utódja, - Szeretet ragyogjon a magyarra
mindre. - ha a korona: majd viseli szent Imre... - S míg István szíve az „Intelmeket" irja, - Liliom-hercegnek
megásva a sírja! - Hófehér arának hasztalan a könnye. - nem élednek.
- vissza se térhetnek, - se csókra, se szóra ... - Islen zsámolyánál maradt a liliom, - árva tett a rózsa,-. - 1031-ben gyász btmiíi a földre; - Gizella asszonynak nem
apadt a könnye - azon peniöl fogva. István királyt is csak az országa fogja - vissza az elmúlás égi gyönyörétől, - de félu a népéi Vazultól. Endrétől, - bosszuló Bélától, pogány Leventétől,.. - Inkább oda\eszi udvarába Pétert. - Hinli valaki s nép között
a mélelyi: - rcálea Istvánra az orgyükos lőre - felébreszti Istvánt a

mennyei öre. - A szive megbocsát, de megtörik belé. - egyre jobban-jobban roskad a sir felé... - 1038-ban, a halálos ágván. - orszáeál és népét a Szűznek
ajánlván. - (elkel kilehelte, - délibábos puszták párás köde feJert
messze szállt a lelke.,. —
Azóta mmdzg száll utána az ének. - hajnal hasadásán s homályán az ejttric; - idők lengerében száll a dal örökké, mint a síró b rály
Hot tag>\ István sirály!?"

A „tudásvágy*" maximuma
Van egy bizonyos veszedelmes éleikor, nem. nem nökzöl van
szó! Világéit sem!, - hanem arról a veszedelmes életkorról, amikor J
gyerekek már nem selypilenek. önállóan esnek el és lámasz nélkül
szerzik vissza az egyensúlyi helyzetei s úgy innen-onnan megközelítik
a harmadik életévet. Ekkor válnak szülőiknek és környezetüknek remévé azon paradicsomi tudásvágy miatt, amely ebben a korban huszonnégy óránkent három millió,.miért?" alakjában nyilvánul meg.
Mivel én személyes tapasztalatai mai szőke kis unokaocsémen
szereztem, s mivé] ö a világegyelem legönérzetesebb lénye. - azért
minősítettem át a „kiváncsiságoi" „ludasvággyá1'. O ugyanis, aki még
a?t sem lüri. hogy kinevessék, az ilyen nyilvános sértésén hiziosan
sajtópert indítana ellenem, vagy legalább TS szótárának legsúlyosabb
kifejezésével illetne, amely igy hangzik: te kukac!
Tehát minden csúfolodás mellőzésévé], szigorúan tudományos
alapon fogom ismerteim Dénes két es háromnegyed-éves korának
érdeklődési területet a kérdéseire kapott felvilágosításokkal együtt.
Előre bocsátom, hogy a felvilágosítások olykor nem fedik egeszén a
lényeget, de ez olyankor szokott megtönénni. ha ^avarban van az ember, s a kérdések sokoldalúságát tekintve e? nem is csodaJ
Dénes elsó érdeklődése meglehetős férfiasán a „személyes
Ijlajdon" körül forgott. Mikor új ruhát laton tájiam, megkérdezte:
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„Miért van új ruhád?" - „Mert voll rá pénzem", fetellem „Miért voll
rá pénzed?" - folytatta az oknyomozást. „Mert kaptam Béla komától." - (t> a bizonyos ,tBéla koma'', ahogy Dénes elkeresztelte, az ö
nagybátyja és az én férjem). „Mién kaptad Béla komától?" - firtatta
tovább a dolgot. - „Mert az úgy szokai. Dénes - mondtam én, - hogy
a férjek lássák el pénzzel a feleségükei!'1 (Gondoltam ezt az igazságot
legohb már idejekorán megismertetni a férfiemberrel, - később úgyis
rájön magálókjobb ha hozzászokik előre!)
Szociális téren is hamarosan voltak észrevételei. Egy mezitlábos cigánygyerek tanulmányozásába elmerülve adta fel a kérdést:
_\lién nincs ennek a gyereknek cipője?" - Mert nem tudott neki venni
az apukája" - igyuke/tem népszerű stílusban felvilágosítani nagyreményű unokaöcsémet- Amint vártam is- így következett a szó: „Mién
nem tudott venni?" - ..Mert nincs pénze!" - -Miéit nincs pénze?" ,_Mcrt nincs munkája!" - „Miért nincs munkája?" - hangzóit el rövid
vilink alatl a negyedik „mférT Jelzem, en már teljesen kimerültem
a kérdés-felelet pergolüzében, 5 a következő válasszal képeszteltem el
Denest: ,LMert manapság, fiacskám, sok az eszkimó, kevés a fóka!
Lned most már.1" lettem még hozzá kajánul. „Hitem** - bólintottá rá
iontoskod^a szóké kis Mürillo-angyalhoz hasonló buksiját, s ismét
ranujelct adta. hogy kiváló férj lesz beíöle egykoron, mert akkor is rá
tugja mondani. hog> „értem", - ha egy szót sem ért az egészből, (ami a házasélelben gyakran előfordulj
A technika wvmányainak és egyúttal az egyéni tudásszomjnak
az apja rádiókészülékén róíta le Dénes a köteles (?) tiszteletei, fcgy
óvaifan félórában kihúzta az összes dugókat, lecsavarta az összes csavarokat, telekérte az összes tekercseket- s az 6 teförai munkáját a rádiószerelönek hetekig kellett ..helyesbíteni". Sajnos. Dénes luthnikai
működése nem is talált elismerésre szülői körében, s mikor fájdalmas
és panaszos szipogások között megkérdezte tőlem, hogy miért verlek
1
meg a ..rádiózásén ', tudását emez újabb nagy igazsággal gyarapítottam: „Tanuld meg, Déneske. hogy senki sem lehet próféta a saját hazajában*"
Azóta technikai tudásvágyát az autóknak szenteli, s valószínűleg a nagymama jósoltából a következő fantasztikus meggyőződésre
tett szert az autók beísó szerkezetét illelöleg. - „Az autóknak éppen
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olyan hasa van. mini a kisfiúknak, csak hogy az autók benzin! £=. ..'.
Ha jóllaktak benzinnel, akkor vígan szaladnak. - ha éhesek, akkor
morognak tás megállnak. - A benzinkutak olyasfélék, mint a gesztenycsütö nénik, - az aulók odamennek csemegéén. - Az autóduda pedig tulajdonképpen egy kis trombita, amit egy kis manó mefííuj, és
akkor Déne^kénck gyorsan ál kell szaladni a kocsiúton. nem pcdit;
kényelmesen áíséíálm " Persze, ilyen körülmények közöli Dénes anül
is meg \an győzöd \t\ hogy az aulók is kapnak olykor ncmusl. natg
is verik őket. kitérdelnek a sarokba, járnak iskolába, és normális eleiét
élnek. Előre félek, hogyha egyszer az én kísérőiemben fog látni Dt.Ties
egy autógumi-kipukkadást, hogyan fogom emez újabb jelenségei beiktatni az ö gyönyörű elképzelésébe. Direkt kés/ülni fogok ni előre, s
megkérdem a nagymamáinál, jó lesz-e, ha azt mondom majd. hogy az
autó „csuklotí" {A „Csuklás" u.i. ismeri lén^kedés DénesnéJ. olykor
irtüvelu meri luoja, hogy cukrot kap ellenszerül.)
A csaláííban mir csak a nag)Tnama az egyetlen, akj lín-elmesen
t Dénes valamennyi kérdésére. Minket össze szokott szidni, ha
nem elégítjük ki a kis unoka tudásszomjai, s nem is vagyunk érdemtsek Dénes kitünieiö megszólítására. Igaz ugyan, hogy nag>mamácskátol nem JS kérdez Dénes annyifélét, hanem egj válasszal is beéri A
mtillkor pí. a nagyapa irodája) tisztelte meg ma^j> i i látogatása1. JI S
ezúlial egy Kossiiih-szobor túni a szemébe J nag>apa íróas-'ljláa
Mielőtt meg az itatóil. léniáu papirvágó-kéit, tbldgömböL színes kreTiiés radiri felfedezte volna, a szobor kitété\el öhajlotl lisziiba
s megkérdenie a nag>Tnamát: „Ki ez a bácsi?" - Nagymama a
kérdéstől elkábulva hamaijaban így felelt: „Egy nagy államférfi" A
íelefetlöl pedig Dénes kabult el, s egy szót se kérdezve lovább minden
figyelmét a földgömbnek szentelte, hátha akaií még rajta feifedízeilen
terület.
A kérdéseket illetőleg a Déne* mamája a leghuncuíabb. men a
harmadik mién után megfordítja a dolgot, s ö kérdezi: -Na miért?"
Sajnos, azonban urröl a módszerről is lejár az idő, mert, tegnap m^r a
következő párbeszédnek voltam íanúja: „Dénes: „Miért nem sui a
nap?" - Miérl feíhös az ég?'L - „Meri esö Tesz". - Dénes: „Mién Ica
esö?" - Mire viszont Dénes a beváh módszen megdöntve kaján sz?J J f és árt-íiJau mosollyal viszonozta: „Na, mién?"
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Akárhogy töröm a fejemet, nem tudok aktuálisabb témái dni így félévi bizonyítványosztás és húsvéti vakáció közölt, nini a „pnvátóiák méltatása".
A „prívéta" manapság hozzátartozik a szülök napi jóérzéséhez:
az instruktorok és korrepctitorok szangvmikus hajlamainak egészséges
levezetéséhez és a serdülő gyermekek életmódjához.
A szülök nyugodtan hajthatják fejüket ebéd utáni pihenőre,
mert a gyermek mindjárt az ebéd felhabzsolása után illedelmesen öszszepakolja tan szerszámai L s eltávozik instruktorához, - ahol azután
könyveivel, vonalzóival és festékeivel együtt féktelen természetéi is
íipakolja.
A szülői házban csend, rend, tisztaság és nyugalom van, - az
mstruktor direkt ere a célra berendezeit szobájában aztfnban kö-kövön
nem marad. Ha van pl. öt-hat pnváttanitvány - a legcélszerűbb berendezés: egy nagy asztal és öl hokedli. Széket a világért sem ajánlok,
egyrészt, meri gyöngébb is a hokedlinál, másrészt, meri a hát-támlája
úgy is kitörne azon különleges helyzetekhez való alkalmazkodás közben, amelyei tőle egy pnvátórás nebuló megkíván.
Mert ahhoz, hogy a gyemieki lélek befogadja Cicerót. Nagy
Frigyest, Kinát, Ausztráliát, valódi és áT-tórteket Goethét, Arany Jánosi. Toldi Miklóst. - ahhoz a széknek olyan alkalmazkodási képességet kell kifejtenie, ami csupán egy élettelen tárgy együttérzésétől várhaló.
Meri vari egy felnőttnek fogalma arról, hogy mennyire nem
érdeklik mindezek a személyek és dolgok a gyermeki lelket?! Hogy
például a nővérkém pnvát-tanítványait mennyívd jobban érdekli a
Dénes unokaöcsém háromkerekü biciklije, mini pl. az a lény. hogy
minden vízbe mártott test.. r . stb: stb...
Van egy felnőttnek fogalma anól. hogy mennyivel kedvesebb
a e>ermeki léleknek a gyakorlati egészségtan, mint az elmélet?! Ez a
tény sehol úgy nem érvényesül, mint a privátórán, ahol az egyik
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gyermek a „testmozgások vérkeringést élénkitö hatásai" tanulja és
ennek „havasa alatt" jókora csípésekel osztogat jobbra-balra, mim
testmozgásokat
tekintet nélkül arra, hogy jobboldali szomszédja
némeieL baloldali sorstestvére számtani tanul, s igy a csípést csak csípésnek minősítik és nem ..testmozgásnak". (Persze vissza is adják. amit a német és a számtan rossz néven vesz!)
Sejti azt valaki, hogy mennyivel jobban szerel egy gyermek
„csendesen" tanulni, mini harigosan? Mert ha „csendesen" Tanul, felesleges a könyvbe nézni, - lehet „grimaszolni", pofákat vágni, összevjgyorűgni, - de Jiangos" tanulás esetért mindez ki van zárva? Akkor
kötelesség: fennszóval ohasfli a szövegei, ami pedig kevésbé élvezetes.
Jó kifogás* ilyenkor az. hogy „tanár néni, kérem a szomszédomtól nem tudok hangosan tanulni f"
Jgy keletkeznek azután a^ instruktor lakásában fess ..szeparek".
mint pl. az ablakfíifke, kályhasarok. éjjeli szekrény és könyvespolc
köze, konyhazug, - esetleg előszoba-részlet. Ez utóbbi csak akkor, ha
az előszoba és a tanulószoba közön üvegajtó van, s a nebuló ellenőrizhető!
Kellemes találkozása a véletlennek az is. amikor pl, az egyik
gyermeknek alárendelt és mellérendelt mondatokra kell tíz-tíz pcidát
írni: -i másiknak ugyanakkor 20 főnévből kell 20 ii?t-t csinálni, j har1
madifcnak a „UiT bárányka és a nyúl' e. olvasmányban kell aláhúzni a
tárgyas igéket: a nt-gyediknek térképrajzolás van, esetleg grafikon, az
egyes államok juhtenyésztésének összehasonlítására; az ötödiknek
sajai ízlésű lenézéséi kell kifesteni, és a hatodik önállóan fogalmaz Mufci und Botsch-TÖl. németül! A pnvárosok roppant él\ezik az
ilyesmit. - amit az insuuktonól már nem mernék állíianí. A szegény
instruktor egy ilyen elátkozott délután végeztével lázas álomba merül,
ahol Olaszország csizma-alakja lestet ölt és eítaposássaf fenyeget;,
^ [uki und Boisch félelmetes szörnyekké iáinak, és nem is azi a brz
nyos kávés és lejeskannát fánrják le. mint az eredeti históriában* hanem íegalabb is egy newywki felhőkarcolót rántanak a szerencíéllen instruktor icjéie.
Továbbá az sem fedi egészen az igazságot hogy a matematika
fejlesrti az észt és a logikus-gondolkozást, mert mire egy gyermek
144

néhány lörtei kozos nevezőre hoz, és egy másik istenverte törttel be- úgy megbutul szegény, hogy teljes lehetetlenség méc valami
pluszt belevem]. Legfeljebb arról lehel szó. hogy az a bizonyos kis
idók folyamán nemesedni fog, azon az alapon, hogy a „munka
ít", - mert az lény, hogy a privát-tanítványok észbelileg is iszomunkát fejtenek ki. Szemednek, izzadnak, sápadnak és veresedfelváltva, míg végre megtanulják édes hazánk „irodalmi nyelvét",
mert ók csak valami ,*srác-<iiaiektus" szerint értekeznek egymással cs
az értelmes emberi szo kissé idegenszerűséggel cseng a fülükben,
[.ehet tehát a pnvatorákai „haszon és kár" szempontjából ís
vizsgálni. Haszon: a? irodalmi nyelv szélesebb körű lerjesziese, a kulEÜTJ beptánialása a gyermeki leiekbe és a remény, hogy a kis musíár»l legalább egy csenevész kórócska teT fog cseperedni, - ha egylialán kikel1
Haszon, hogy az instruktor és családja a múltak ködéből ismét
Liássa emlékeit, s ha netalán tán elfeledte >olna. ismét eszébe jui ama
fontosságú tény. hogy Madagaszkár fővárosa Antananarívo és
indé ReykjavikNalunk különben speciális haszna is van a privát-óráknak a
szempontjából. Hihetetlenül megjavult azóta, mióta náiánál
'rosszabb köiykök járnak a házhoz. O valóságos ai^yal metleitük! De
ÍZ meg semmií
Hanem azótarendki^Tilkultúréletet él és kultürigényei is van:. Ha \aJamelyik könyvem hiányidk. tudom, hogy nála keíl keresi, mert háromév es önérzetének mélységesen fájl, hogy a diákoknak
köny\e és neki nincsen. - igyekszik hál pótolni a hiányt, ahogy
tudja! Pmálóra aiati be kell állítani neki is a kis asztali és székel, la
szeparék rmatt neki már csak a tükrös szekrény elótt van hely!) - elóvcszi a köny\ét (a?, az könyvemet!) - és szorgalmasan tanul ó isr Hibcíetlen gyorsasággal hadar egy darabig, akár csak a nagyok, - azután
fontoskodó képpel megy az anyjához: ,,A némelel már tudom." Az-uIán visszamegy a kis asztalhoz, leírja a számlant, fest és rajzol és teljesen elsajátítja a diáktetmés/etet abban is, hogy árulkodik, mini egy kis
spicli. Ha anyuka történetesen kihúzza a lábát a szobából. Dénes, mint
vigyázó, pompásan betölti a szerepéi. Sót, túl is lelkiismeretes* mert
kél másodperc múlva leli tüdőből kiabál; „anyuka. Gémes nem tanul.
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Kelemen iául! a biciklimre, a kislány nevet". Ha valamelyik még véletlenül iá is nézeti Dénes ökegyelmességére. azt külön is bejelenti,
hogy „Anyu, na. a E*app lámnéz!"
Dénes különben, ha az előjelek nem csalnak, jó felfogású gyerek lesz, mert e? időszerint határozottan könnyen tanul. A múltkor ^
segítette ki az egyik nebulöL amikor az már Tizedszer nyögte, hog)
„szívem ifjúi, szivem, ifjúk szívem ifjúi", -sajÓ Isten ludja. hányszor
iljűU volna még a szegény keserves diákszív. - ha Dénes be nem
avatkozik, mondván: „gyermekké lesz" - na. hál mondd már!"
Dénes el is fújja most hiba nélkül, hogy „szivem, ifjúi, gyermekké lesz. kis örömet nagynak érez. s körülem is ártatlan kedv játszi
pillangója repked!" Neki határozottan jót tesznek a privát-órák, mert
azelőtt hírül sem verselt ilyen klasszikusan, sőt a télen még valami
ilyet zengetl nagy előszeretettel: „tánc. lánc, kendertánc, beleg-e még
a fmáiK:? Beteg bizony, nem eszik, - temetőbe befekszik!"
Hát ezzel összehasonlítva a pmáta hasznot jelent. Kart csupán
az asztalnak okoz. amelynek lábait a diákok sárkaparónak nézik; nem
tesz egészen jói az abrosznak sem. amely szomjasán issza ugyan fel
tinlál cs festéket, de megbontja ezzel saját szinharmóniáját. Némi káros hatása van a dolognak a szobalevegöre is, - de hát Istenem, kell az
embernek ohan nagy igényekkel fellépni? Annyi haszon mellett ennyi
kár igazán elenyésző!
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Ha mar félig le vagyok leplezve. - hadd legyek
mondtam magamban, mielőtt hozzáfogtam eme önvallomások megirasahoz. melyek hivatva vannak a kedvesen mcgfesüh és jóságosán
beállíloti interjú hézagai! kitölteniTöbbek közön „nyugtalan madárhoz" hasonfít engem az interjú kedven íja. - hololt én citerazó diák félelmével követtem a gyorsan
mozgó ceruzái, s ezennel be is vallom: miért?! Azí szeretleni volna
ugyanis kilesni. hogy belevétetík-e az interjúba ama sajnálatos, de
\alo ténykörülmény, hogy féUizenkettökor még nem voltam „fogadóképes" s bizony jo 15 percig kcllen a folyosón várakozni a Szolnoki
Újság kedves köveiének a T.munkalár»nöT szalonképes külalakjára. A
frizurámat meg éppen interjú közben hoztam úgy-ahogy rendbe; nem
csoda hál. ha S7öm>^n drukkoltam a ..gyorsan jegyző ceruzátórNem hallgathatom el a/t sem, hogy az egyik kérdés: eísö
nyomtalásos jTásomra vonatkozón. Én megemliieHem, hogy körülbelül 13-14 éves koromban jelent meg első versem, de mélyen hallgattam magáról a versről. A lelkhsrneretfiirdaías azonban nem hagyott
nyugodni, s ime, mosl részletekben közlöm a mün:meket. meUct
apukaek Ludlom nélkül, de gondolom, pedagógiai szándékkal engedtek Lekó/ölni a Szolnok és Vidékében.
Címe volt:
Névnapomra.
Az Isten éltessen Lencikém! —
Ezt mondtam ma b. magamnak én.
Bizony még nöheísz egy jó araszt
(DL) Ne vonatkoztasd orrodra azt!
Hizni is hizhatsz egy pár grammot.
Csak eddT edd a répaadagol!
A spenótot és knimplilo\esl
Ajánlom, hogy többe meg ne vesd!
Erödei ne mérd a nénéden. 147

(Mert) birkózásban győzni: sem érdem?
Fecsegni se illik ám sokat!
Tartsd meg ezen jóianácsokat!
így hangzót! saját felköszöntőm, mely fényt derít gyermekkorom rejtelmeire is. Mikor én ezt nyomulásban megiáltam. bevallom,
nem fogóit el az obligát gyönyörűség, mely a költőket szokta eltölteni
első versük megjelenésekor engem olyan méreg fogóit el, hogy az
összes jó tanácsok mellőzésével iszonyú túlerővel rontottam a „nénémre'\ aki ezt a verset felfedezte és kihalászta a papírjaim közül, s
engem ilyen szégyenbe hozott. Olyan birkózást, tudom még Lnekes
sem produkált életében! Nálunk ugyanis minden szabály mellőzve
volt a nem a vállra-fektetést ambicionáltuk, hanem a hasra-fektelést azon logikus oknál fogva, hogy a vállon fektetett egyén még rúgni is
tud, - de a hasra fektetett, az nem!
Az mteijúból hiányzott még kél szokásos kérdés - amiket
ezennel szintén kipótolok. Gondolom hozzátartozik az interiúhoz az
ember éJetének „legkellemesebb" és JegkellemeiJenebb" pillanata is!
Hát errül lehel beszélni!
- Az életem legkellemesebb pillanata az volt. mikor az utolsó
láigyból is lefeleltem az érettségi vizsgán, s az elnök úr kiküldött a
teremből levegözni. Azt a boldog megkönnyebbülés* sohse fogom
elfeledni életemben! De hál olyan az ember, hogy saját maga rontja d
a legszebb pillanaiaii, ahogy ez klasszikus nyelvezetben Madách müvében 15 meg vagyon ina. Magán] is így cselekedtem. Túláradó örömömben nem tudtam mit tegyek: - beszaladtam a folyosóra, ahol a
kedves öreg Szabó bácsi, a pedellusok zöldköienyes gyöngye ácsorgón, s e kevésbé értelmes szavakkal: „Szabó-bácsi! kész vagyok!" - a
nyakába borultam és megcsókoltam az Öreget. Gondolom, érrel neki
is elromoltam a pillanat öröméi, - de magamnak is. mert wFágosan
éreztem, hogy Szabó bácsi a7 „Aranykacsa" bűvös titkait ismét és
nemrég kereshette fel. s a tejeskannában nyilván megint nem tejet hozott, hanem a "„hegy levét!""
Az élelem legkellemetlenebb pillanata egy évvel később következe!!
be. Aznap képes itözterru s persze, egy piHanatig sem bírtam ki az intéI4&

cetben. Engedélyt kénem a Materektől, hogy hazajöhessek Szolnokra,
s magam jelenthessem be anyukáéknak, a nagy esemén>l. Kél hal íehetett, mikor kileptem az intézet kapuján. & azzal a hihetetlen tájékozatlansággal, mely a familiahan a7 én specialitásom, nekivágtam az
utcának. Kűritettemegy taxit, amelyik legalább is halszemélyes túrakocsi volt, s azt mondtam a sofőrnek, \ igyen ki az állomásul,
.Melyikre, kérem?"
nézeu iám szolgálatkészen. „Ha én azt tudnám!" - gondoltam magamban. - de külsőleg hivatalos „tanítónői"
pózzal mondottam: „A Keletibe?" Gondoltam: Keleti: - Nyugati; —
mégis csak az a jobbik oldal, amelyik Keletre ián! Ahogy megérkeztünk, kihzetlem a taxii, odamentem a jegypénztárhoz s jegyei váltottam a Szolnok felé induló vonatra. Javában mentünk már a toroltál,
mikor mcjyötl a kalauz. Míg a jegyei lyukasztotta, megkérdeztem,
mikor erünk Szolnokra? - Ezzel a vonattal kérem, soha! Mert ez csak
Tapiosulyig megy!" - Hál ez voli az életem legkellemetlenebb pillanata? Ügy összehúztam on mayám a malrózruhában, mint egy kis kukac, hogy legalább már a tanítónőt ne nézzék ki belőlem, A kalauznak
megesett a szíve rajtam, s azl mondta, szálljak ki Na^ykálún. onnan
majd fél 10-kor megy egy vonat Szolnokra, ami éjfélkor meg is
. Nyolc óia tájban szálltam le Katán, - Sétára indultam. - 9 óra
körül találkoztam az első élőlénnyel* egy tehénnel, - de én még az
dött is ügy szégyelltem magam, hog\ majd kisült a szemem. Mindig
azl hiUcm, a tehénnek bárgyú nézése van, - pedig dehogy! Direkt gúnyosan nézett rám az a kátai tehén! Azóla is elfordítom a fejem a
nagykalai állomáson, és dühösen tanulmányozom a poggyász-tartól,
míg ei nem indul a vonal.

1934
Te Dtum laudamus

'

Becsukja a könyvét a diák. - a léniák - pihenni térnek, Összeférnek - a könyvek most a polcokon. - Kisgazdájuk már olt
a larfta lélca. - Nincs eszében - se gyökvonás, se ígernód, nem
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emlegeti a Cicerói! - A napsugár, - a nagy íulárh - pajtáskodűn hozza
tejár. - A kisvirág - a nagy világ, - mind, mind tiéd. te kisdiák! - Tf
üszta sziv! - AJ. öröm minden titka hív! - Ugye most éledsz, tigjr
tárulsz? ... Zeng a Te Deum laudamus!...
- Édesanyák örömkönnye, - örömkönnyek szent özönje - hull
az értesítő-lapra. - Napról-napra - nö a gyónnék, - évek-étek után
lelnek! - Oh, anyácska, akii nem rég - ringattál a/ öledben még, - az
ma ifjú, holnap férfi: - messze lér ki - pálvája a le korodból. - öröme
az örömödbö]? Széni anyakönny fehér lapra csókos csöppcl ráhullsz.
nihullsz... Zeng a l e Deum Laudamus!...
- Baílay már a vén diák - és lépj rüske. tépi ág - majd nemsokára, - hogyha járja - a7 elözönlőn utakat, - az elapadó kutakat, az
dsorvadó ereket - az aszálylepte terekéi, - a messzeséget, - melybe
ié\ed - s vén világ - oltárán rád is vár egv rózsái - El is nyered, ba
odajárulsz! ,.. Zeng a Te Deum laudamus!,..
Beérett a nyár gyümölcse, - hogy betöltse - hivatásai - A lornl
zöld koronáját - áttön a piros alma - aranvbarack buja halma: szekoccan a sok körte - hogyha közte szellő száll át. - Lustán íoldr
veti vállát - s nagy dinnye, görög, sárga. - úgy henyél a napsugárba.-1
A kis fészkek már csipognak, áhiíoznak - a fiókak kirepülnt— hmtáztató ágra ülni - vízre csapni, légyie lesni. - urka lepkéi megkeresni. - feiMinanni fellegekbe - s azl dalolni fenn lebegve: - oiyjö
élni, élni iTít-n és dicsérni Téged* Isten!...
- Duna tükrén hajók jamak: - a Tiszának - szőke vizét - Öreg
tutnj ükíözi szel. Pait szegélyén vadvirágok - üdvöz/ík a nagyvilágot: integetnek bólogatnak, csókot adnak - a haboknak. - Csillagoknak - lénye látszik A vi? tükrén holdfcny jáís7Ík. - láncot is jar
Gyönyörű az étet in már! - Duna sodra. Tisza habja - egyre csak
hangoziatja - mig fölötte vadmadár húz: .. Oh. Te
laudamus!...
A Balaton bársonyágyán. - selyemfodros nyoszolyáján - vitorlái
hemperegnek, - Fel legeknek- baldachmj a borul ríja. - sok hegy állja-j
az őrségei köröskörüL - A szív örül, - meg a lélek; - zeng a ki
messzeségnek
tiszta hangja: ember! ámulsz? ... OhT Te
laudamus! ...
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- Fenn a vártán ál! a Máira. - Messze tárta a kél karját - Ne
akarj hal áthatolni rajla lestvér! - Esdve megkér: - maradj ííthon! Edes-büvös tájainkon! - Szép a nyár itt! - Nagy hegy ásít; völgyben
páísiL lankán s^öiö. feljebb erdő; - fenn a csúoson szürke felhő- Mükus ugrál a íaágon, - mbt az álom. olyan szép ez! - Nincs szó
arra. hogy mit érez - itt az ember, - akit egyszer - ide e^er forró vágy
hű^T ... Oh. leDeum laudamus!-..
- Hortobágyon fut a ménes. - csuda kényes - a járása! - Nincsen mása - a világon! - Délibábos rónaságon - fürge csikó fut lihegve, - játszi kedvedragadja;
fel-felkapja-karcsú lábát, - A csikós a
karikásai - pattogtatja víg örömmel. Az Istenhez így köszön fel tele szívvel, iga? hitben: - Dicsérünk Téged, nagy Isten?...
- Az AJfoldön nng a búza, - már lehúzza a kalász fejet a sok
. - Az Isten vigyázza ott fenn. - Péter-Pálkor kasza pendül. karok sora lendül - s aranykalászhad letörve borul rá az anyafüldre. - Piros lány hajol fölébe. - az ölébe sz&ii lágyan, s a kalászok
mindahányan - keresztekbe hordva állnak. - lecskék szállnak, körvllöliük. pacsirtaszó zeng fölöttük, - S minden dalban egy az érzés,
égi-Ioldi egyetértés - zsongja velük, zengi velünk: - Téged, (sten dicserünk!...

1934
X cég feloszlott

A Dénes és Tsai cég szoros kapcsolata nyár közepén kezdeti
lazulni. A három és féléves, nagy reményekre hivatott ifjú cégfőnök,
fogta magái és kivonult a tanyáia. Kocsorosra. Ugy lógott meg, mim
egy valódi pénztároshoz vagy céglonökhöz illik: vine az egész kasszál
és vitte az egész berendezést. A cégT melynek tagjai Béla koma, én és
a két háztartási virágszál voltunk, - itt maradt labda nélkül, maekó
ncIküL háromkerekü bicikli néíkül - és vagyontalanul. A cég összvagyona 56 fillér volt, amit Dénes cukor alakjában vitt magával. SÖL
magával ville a debreceni kis karikást, a szentkútL fokos! és a
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zagyvarékasi riasztopisztolyt Is, ügy hogy a cég teljesen védtelenné és
fegyvertelenné vált. Ellenértéknek ugyanis nem tekinthető a két kocsi
homok, mert mi nem vagyunk struccok, hogy veszély estien bdebújjunk. es a játékfcl szerelési sem pótolja az itthon hagyuit n\ elei Jen
íapát. fej nélküli fakanál és Dénes eredeti találmánya: a drótnélküli
humoksziia.
Mindezek alapján és figyelem bevételével én már ekkor latiam,
hogy a cég napjai meg vannak számlálva. De összes sejtelmeiméi iúi»
szárnyalta a rideg valóság, mikor Dénes egy-egy napra hazajön a tanyáróL Olyan semmibevevéssel kezelt hennünket, amién a kocsorosi
malacok biztosan felháborodtak volna. Az 56 fillér eltűnéséről egyálEalan nem adott számok - soE még ö követelt Béla komán I P-t a herefoJd naponkénti megszemlélésééit. Esténként kijelentene, hogy fütyül
a Hungáriára, neki gyertyát gyújtsanak, de azonnal! Reggelire szalontias rántottat Óhajtott és a kávét „városi lölly"-nek minősítette De önéizeíunkei legmélyebben érintette az a sértés, hogy a Fancsali Jolánkához képesl valamennyien szamarak vagyunk. - mert a Jolanka tudása és képessegei messzire túlszárnyalják a mienket. Majdnem sínünk
S7ésyenletünkben ezek hallatara, mert élénken magunk elé képzeltük
Joliinkat. Kocsoros selypes gyöngyét, aki az illemkódex szabahainak
élénk meg\ctcsé\eL minden kocsorosi inteleklueHei per, „maga" szokoli ciiuláTni és huszárőnnesten megbecstelenírö szakkifejezések hagyogaiják el fogainak rekeszét, ha testvérével olykor-olykor összekapott. Nem luriiuk elképzelni, hogy Jolánka fejlödött-e, avagy mink
süllyedtünk, de végre is kisültek Jolánka fórjának titkai; Jolánka lud
fésűn és selyempapíjon muzsikálni, két ujját a szájába illesztve fütyülni, tapasztó földet esinálm és mezítláb járni. Ezek valóban behozhatatlan előnyök!
A cég további soísáia igen-igen bomlaszló hatással voltak a
kocsorasi állatfajok is. Itthon pl. mi cégtagok, csak állathangokat mdtunk produkálni, de malacot, kacsát csirkéi.
sajnos nem. Ezért
mondta aztán Dénes kevélyen és lebecsülve, mikor itthon akartuk tartani, hogy ..nem lesz télen hurka, ha én nem őrzöm a malacot!" Sőt azt
is mondta, hogy nem fognak a tyúkok se tojni, ha ö ki nem megy a
lankára. Feltétlenül áldásos u működése odakmn. mert kizán dolog,
hogy az ö hajkurászása mellett elhízzanak a tyúkok,
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Az is mutatja a jó cégtársi viszony romlását, hogy mostanában
mindig s-cfifJm akar vdünk Dénes. Icgulőbb is kél kis 7sék makkot
hozott az erdőből, azzal, hogy: „vedd meg. Béla koma?"
..Mii csináljak én a makkáL - nincs nekem malacom!" - feleire Béla
koma, - Nem b a j ! " - vélte Dénes. - megeheted le isi"
Némi fellendülés mutatkozott még a cégben abból az alkalomból. hog> a zagyvarékasi bucsuból játékpisztoLyt kapott Dénes. Óriási
dötdűlések közepette lövöldözőn le bennünket, s mikor én szimulált
remegéssel befutottam elölt a konyhába, érdeklődve kiáltott utánam: „elmegy beklem?" Ez a beklen néni epuphemizmussal a kimúlás
legaiázatosabb fajtáját jelenti a Dénes szótárában.
Kel héttel ezelőtt pedig kél új taggal bővült a cég. Mázolósegédck vették birtokba nálunk a konyhát, hogy leolajozzák a falat és
ideiglenesen, de ambiciózusan Jeolajozzák a földet, hogy az ó 2 heti
munkájuk után mi 3 hétig \ akarjuk a konyhakoröl az emlékükéi. A
kef mazoíósegédet Dénes azonnal felvette a cégbe, Letegezödött velük
& kaucióképcn nemi gittel járultak hozzá az alaptőkéhez. Dénes nem
sokkal gyarapította a mázolok tudásai, azok ellenben a sin-Zeppehn
gyorsaságával vitték előre Dénes szellemi tapasztalatait. Tanult tötük udvarias beszédei - meu ha pl. ö azt mondotla a segédnek: Te,
\iik[' is! - az gavallérosan felelte: Parancsolsz?!?
lanult tólük szebbnél-szebb dalokat s azóta játék közben azt szokta
fu\olázni. hogy „odavagyok magáén, a fekete hajáért.,., vagy épp
ellenkezőleg azt, hogy >jnaga már nem nekem való, nem kdl már a
muzsikaszó", de nagyon rnegtetszett Dénesnek az a dal is, amit a kis
inastól tanuk s ezen mód, hogy „Virágos csákóm hnks um, rekszum
levágom a szememre..." {a „reks um"-ért a kis inas felelús a német
n>éiv géniuszának!)
A cég végleges felbomlását a mázolok távozása megkezdette s
a Dénes anyujának a betegsége betetőzte. Anyu elmem gyógyulni
Pestre, és Déni.'S inhon maradt imádkozni érte. Dénes kilépett a cégböh és ha/aköitözött nag^Tnamához. Ezúttal a templomi perselybe
letté a cég vagyonát, s a távozást is komoly búcsúk előzték meg. Apu
búcsú tejében felajánioti neki egy 24 filléres kut>3t. Dénes alkudozott.
- azt mondia .Jó lesz nekem ló \s\" - Mondom cn neki: - „Hallod-e,
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Dénes. - ha ló nincs, jó lesz a szamár is. ugye?" - „gyere haza le játszanif S miulán engem így kifizetett, - elvonult.
h,
Azóla otthon \an nagymamáiknál. Rendkívül illedelmes mm*
tafiú Jeti belőle. Reggelenként radioszora tornázik. - délben önáilóa^
Je malackodas nélkül ebédel, - délután urasán sétál, és este nagy afc-'i
remóniák közepette lefekszik. Nagymama megfürdeti, nagypapa háton
viszi be az ágyba, mini a puttonyt, azuian egy kisegitö személy beti-.
karja, egy másik felhúzza az ágyra a rácsot újabb segéderő minddTj
„eshetőségre" számítva még a xáts elé lesz kér széket, s még valaki +.\t
két-székre JS lesz két nag\ párnái, hogyha Dénes még ezek után is Úid
találni gurulni, puhára essen. Azután lecsukják a villanyi, kikapcsolja!*
a radióL es hangfogót tesznek az összes hangokra, legyenek azok emberi hangok avagy konyhai csörömpölcsok.
Ez a cégfeloszlás hiteles történele. A hangos társ kivált a
bol. s a csendes társak azóta ntég csendesebbek^ s kicsit laJán sz
rúk JS lettek.

1934
Egyenleg
Közeledik az 1934. esztendő utolsó napja, illik, hát. hogy minden
tfes ember megcsinálja az elszámolást. Bár én mindig utáltam a
tant, - viszorn a rendes emberek közé igyekeztem magam számil
fsajnos. eme véleményem ..egyedülálló") - nekifogtam, hogy
szilsem az 1934. év egyenleget tekintenél Szolnok város benső ek-:cre,
A statisztikáért, természetesen felelősséget nem vállalok. mert mint fentebb említenem, a tudományoknak „számtan" nevet viselő ágával mindig lényeges differenciáim volEak, és kölcsönös rokonszenvünk nem állt a legmagasabb harványoTFTehát, - minden garancia nélkül - kaptunk az 1934. esztendőtől:
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Januárban: Hideget fagyoL influenzajárványt. Hőmérők átlagos- 10°,
zsebkendők állagos napi fogyasztása per koponya avagy inkább per
orrfc-ftdb. Kaptuk a szén és fakereskedök győzelmi kórusai Fa-bállal
kap^sotalban. Kaptuk, az Egyetemisták Könyvtárba!ját külön Báli Híradóval, amely üde zöldségével koraiavaszi ígéretnek haton. Kaptuk az
ihín. hogy a S7imkerület továbbra is a hőn szereteti Miklósy diLtor úre és végüL hogy Sándor Vilmos kinn járt Afrikában Tanulmányúton, es eredeti betanulásban oktatja a cariócát.
Februárban: Több mindenfélét kapíunk vala. Vivö-kabarei
tóbb rendbeli attrakciókkal. Kifigíirázásra került ez alkalommal a rádió. E2 a paródia olyan pompásan sikerült, hogy teljesen megközelítette az eredetit. így pl. a Vívó-kabaré stúdiójában is személyesen szerepelt Hubay, a híres mester. - bár ez egyszer nem hegedüli, hanem
tornázott. (Hála Istennek! ^Madarásznak ettől olyan jó kedve lett hogy
verebekéi lehetett volna vele fogatni. Sajnos, verebek nem szerepeltek
a kabarén, - de helyettesítenek őket a lepkék, akik keleti és nyugati
táncokat repkedtek.
hebruár 13-án. - amely nyihán fekele betűkkel van feljegyezve Szolnok annaleseiben. - kaptuk a szerzők több kilométeres díszielvomilásái Szerzők Estje keretében. Ez aikalommal különböző dolgok
sültek ki. Többek között, hogy Vidor tanár úr drámaíró szereién volna
lenni, de nem leli, - sokan peiiie egyáltalában írók szeretek volna lenni. - de néni lettek s némelyek humoristák szerettek volna lenni, de szintén nem lenek. Mindazonáltal a siker óriási meretet öltöti.
Márciusban; kaptuk a farsang utáni böjlöt, szódabikarbónát,
zsebkimerülési és színi szezont, A S7Íni szezont élénkítette néhány
vendégszereplés és egy szerepen kivüli párbaj a Nemzetiben egyszeri
pofon váltással
Áprilisban: kaptuk a szeleket záporokat, ünnepeket, locsolkodasokat - loesolkodástm kísiih alázásokat és ha jól emlékszem a wrágós Mari néni és Fülöp Gyözo együttes lel lépesét a törvény széken
derűs műsor keretébenMájusban: nyulak az orgonák, szívek és a szerelmek. Kivirult
a park; - a Városi Zenekar hazasságszerzö - propaganda célokból esti
hangversenyeket aiiolt a zenepavilonban, amikor a Lohengrin. zenenás7indulóját játszotta a noi szivek elbüvölésére. - a férfiak felbátori155

lasára pedig a torreádor-indulót. (Azt hiszem* a májusi hangveisenyestek bevezetése szereién statisztikusunk: Dr. Elek István ötlete volt.)
Júniusban: virradT ránk a könyvnap es az ebzárlat. A könwnap
a könyveket sújtotta. - feltűnően kevés fogyott az idén! - Az ebzáriat
az ebeket sújtotta, s ha fogyás nem is tortént, - de többlet sem következeit be.
Szőke Tiszánk kifogástaJanuT viselkedett a nyáron.
Az annentesítot még tavaly elvitte. - az idén hál nem taiiotla
érdemesnek ki ön leni.
Júliusban: lett volna egy príma strandszezon és egy nagyszabású garden-parTy. A strandszezon röxid két hclig tartón, aztán elmosta
az esö. A garden-party egy éjszaka taított, és azt is elmosta az eso, ami gazán nem szép az időjárástól. Sajnos, a csillagok: Agaj Irén.
Baíla LicL Turay Ida. Tabody Klári, Lázár Mária, Farkas Imre, stb. - a
/an7i-bárixm ragyogtak, s a mennyei csillagok pukkadva takaróztak a
felhőkbe.
Augusztusban: két ciikusz is működött szereiéit városunkban.
Az egyik: sátor alatt mutálta be produkcióit, és csak súlyos pénzért
engedte be a nézőket. A másik ellenben alkalmazkodott a súlyos gazdasági viszonyukhoz és a szabad ég aíatl produkálván a remekebbnél
remekebb nemzetközi számokat, a műélvezetei nadrággomb és ócska
ruhatár ellenében is hozzáférhetővé tette.
Ugyancsak augusztusban alakult meg a „Tanya", inak és művészek egyesülete, túlnyomóan férfitagokkaK akik így heti két kimenői biztosítanak maguknak, hogy a Tiszában „tanyáz^-hassanak.
Augusztusban még némi HoEt-Tisza-parti gyilkosság is iázban
tartotta a kedélyeket, de csak addig, mig a szolnoki rendőrség bravúros nyomozással ki nem kutatta, hogy a budapesti rendőrség már megtalálta a gyilkost.
S^eptembert>en: volt városunk nagy szülöttének Verseghy Ferencnek szoborleleplezése filmfehevögépek és mikrofonok jelenlétében. Az ünnepéiy gyönyörűen sikerüli, a szobor szintén, a iílmfelvélel kevésbé, (Filmen nem lettünk eíéggé szépek, ami feltétlenül a
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Októberben: nyílt meg ünnepélyes külsőségek között városunk
könyvára 5000 könyv és 150 főnyi közönség részvételével. Azóla
mindennap nyitva. - tessék! lessék! belépődíj nincs!
Novemberbon: károsunk járt elöl jó példával a fdebaiáti izerelet útján. Már eddig is voltak nálunk Lyceum-barátok, Könyvtárharatok. Emberbarátok, pótlólag megalakult a Színház-barátok és
Tisza-baraiok egyesülere, - s aki meg el meri mondani ezek után,
liogy itt valaki valakinek ellensége, az megérdemli, hogy az emberbarán szeretetből kiűzessék!
Decemberben: említésre méllö eseménv volt a Szolnok) Újság
karácsonyi száma, - az az inkább az a körülmény, hogy a karácsonyi
szám mind elfogyott! (Régi példányok megrendelésre kaphatók).
Ugyancsak december terhéie megy még ez a cikk is, úgy is
mim „egyenleg" és úgy is, mint .jninta érték nélkül", - az új esztendő
felé pedig csak ez a rövid kis telegramm repül!
„A sziveink már Tehozzád dalolnak: Jöjj Ijesztendő! Jöjj virágos
Holnap! Ne hozz kincset nekünk. - nem kell az nekünk!
Nem ajándékra - mosolyodra várunk!"

1935
elő

A „nevető közigazgatásiról juioti eszembe, hogy „nevelő
pedagógiá"-t is lehetne írni annak, aki könnyen hozzá tudna férni a
tanár urak kis noteszeihez, meg nagy memóriájához. Bizonyosan ott is
&ok kedves, humoros apróság van feljegyezve, men a .Japsus linguae"
épp olyan járványos gyerekbetegség mini a szamárköhögés
Ha csak a saját diákkoromra gondotok is vissza, sok oiyan esel
jut eszembe, amin akkoriban majd „megpukkadtunk", ami ugyan
nem sokat jelent, mert a diákok általában sokszor nevetnek, hogy az
órát húzzák, s nem rmiuhg azért, meri a vicc jó. Meg különben is, di157

aknái olyan állandó meílékzonge a kuncogás, mini a vízcsapnál a csepegés,
- A legrégibb mulatságos esetT amire vissza tudok emlékezni,
még az elemiben lőném. S?egény jó Tádé üsztelendo ur úgy iamiuita
a bibliát, hogy meg is játszotta az egyes jelenetekéi. Megette hál az
alniai, mint Ádám a Paradicsomban, és utána elrejtőzött a tábla mögé.
A tábla helyettesítene a paradicsomi nagy fát. Onnan szólalt meg hatalmas, dörgö hangon, - mint az Ur a felhőt közül: „Ádám, hol
- TAdám hol vagy*?"
- „Seprem a folyosót!" - kiáltotta be néhai Ádám bácsi. - a
pedellus, - aki azt hitte, öt keresi a tisztelendő úr.
A gimnáziumban a nemet nagy K-val és a nagy R-rei nem voltunk kibékúlve Olyan egyformák voltak potara es külalakra, - pláne
nytimtatáiban. - hogy nem lehel csodálni, ha azí olvastuk egyszer
Der Kimig liat dreitausend Kinder". .-A királynak 3000 gyereke volt"
Helyeden: ^A királynak 3000 szarvasmarhája volu"
- Magyarból az idézetekkel voltunk megakadva. A szóképekre
és Szóalakjainkra hármasa*alján a példa, mim a pcniiencia.
Rákiáltott egyszer az egyik wnár ÚT az egyik coníidenciájáról
hirus csemeiére: „Három példái a költői felkiáltásra!"
„Oh irgalom at>]a ne hagyj eíV - fohás^küdia el magát az ipse,
„Egy példának jó," - bólintoii eíégedetlen a tanár úr - de mi
láttuk. Palinak fogalma sincs róla, hogy az „Ágnes asszonyból" idézeti.
Ma^vurból különben is derekas munkál végeztünk, AtköltÖttük
a Toldit megfejtettük a János vitézL újra irtuk a Walesi bárdokai; mondía is elégszer a tanár úr „Higgyélek e], jól van az úgy ahogy
Arany János, meg Petőfi Sándor megírta, nyugodjatok bele és tanuljátok meg úgy!" Nekünk ugyanis rímhiány vagy wótagröbblet egyáltalán nem számított, ha memoritert fdehünk s azl hiszem, ha a költészet múzsái nem tettek volna éteri lányek, sorba fojtottak volna bennünkei.
Hát még a prózaírás Istennői? Ha a kezükbe kerültek volna a
„tartalmi kivonatok"» vagy „írásbeli dolgozatok", amiket remekeltünk'
I5S

r
A szenti mentái Í7mus korának jellemzését pl. így íita meg
egyik osztálytársam költői invencióval a „Fanny hagyományai" alapján: „Az emberek akkor rémesen reagirtak mindenre. Általában sokai
sírrak, és minden kicsiség mialt csak egymásnak döilek és zokogtak".
Egy tartalmi kivonat pedig igy festeti: „Mikor Garamvölgyi
megkapta az Ankerschmidl Erzsiké levelét és azt üzente rá. hogy mx
dájcs. - Ankerschmidl StrafTtól ez; megtudia és áímeni
Garam völgyihez veszekedni - mégis kibékülíek". (Azí hiszem, szegény Jókai inkább magával vitte volna a sirba az „Üj földesurat", ha
ezi hamarább tudja, vagy villám alakjában csapon volna le a tartalmi
kivonat ihleten szerzőjére).
Történelemböl is csodaszépen Ludtunk egy-egy nagy királyi
jellemezni.
Szent Lászlóról pl., aki a könyvünk szerint „fejjel magasloTl ki
minden vitéze közöl", - mi azi mondtuk: „feje nagyobb volt minden
vitéz fejénél".
Mátyás királyt pedig egyikünk „ex has" így dicsőítene: Mátyás
nagy király volt. orra hosszú, de igazságos/1
Általában a legtöbb bajt az „ex has", vagyis a ,Jiasalás" okozta.
Gyönyörűen akartunk beszélni, csak szókincsünk nem volt hozzá.
Ei!> karajenöi bennszülön társam természetrajzból felelt egysjer. Mar a felszólításnál láttuk. hog> baj lesz, mert igen ragaszkodót!
volna a könyvhöz, s óvatosan megkérdezte: „Kívülről mondjam lanái
ÚT kérem?"
..Bennmaradhat, fiam. a teremben, - mosoíygott a tanár úr. aki
le akart bennünket szoktatni a „kívülről" nevezetű kifejezésről, ami
helyesebben „könyv nélkül'*.
„Igenis!" - nyelt egyet a karajenői jász ifjú. - „ A köszáli sas
volt feladva."
„A kószálr sast azért hívják kőszáh sasnak, mert fészkét a kősziklára rakja, kikölli és repülni [anilja."
„Az szép lehel!"- vagon közbea tanár úr.
Micsoda? - hökkent meg a gyerek.
T.A repülő fészek!" - mondta a íanar ür (- és hozzáfüzíe. Készült mára? - Az ezt követő szomoiú jeleneire borítsunk fátylat)
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Természeirajzbóí azonkívül ragaszkodtunk az értelmetlen állatnevek magyarosílásáhííz. - amivel megeiöziük korunkat, mert mi
már akkor is minden hivatalos felszólítás nélkül .. „rémszarvasnak"
neveztük a rénszarvast" és „fajkakasnak" a ,,fajdkakasokat"A rénszarvasokról is eszembe jut egy história. Szimén ^nem
készült" valamelyikünk (gyakran előfordult*, s a szarvasról kelleti
volna felelnie.
A tanár úr a félévi mulasztásokat adta Össze az oszlálykönw*
ben s nem is figyeli oda a feleletre, amely a kővetkezőképpen hangzott: .*A Szarvas." A szarvas korat a szarváról lehet megállapítani
Vtmden évben két ággaí több az agancsa. A kétágú agancsos szarvas
lehat egy éves. a négy ágú két éves. a har ágú bárom eves, & nyolc ágú
négy éves. a tíí áyú öt éves, a J2 ágú hal éves, a 14 ágú 7 éves, a 16
h
ágú S éves'
A [izenötéves szarvasnál fölnézett a tanár Úr s azt mondta: ,Jo!
van. leülhet. Látja tud maga tanuíni is." - A súgás se vezettfi mindig jóra. A latin szavakat kérdezte ki
egyszer a tanár úr. - latinról magyarra,
,Alit jelem „os ons'.'" Te mondd meg!" - muiaíott rá valamelyikünkre.
O5-oris? Os-oris? - hebegett az iíletö. a tíz „hátvéd1' súgta
meg: „arc"!
EITÉ kivágta: ,.harc. csala, viadali" - és büszkén nézett a lanár
úrra, méltányolja-e vajon, hogj- ö egy jelentéssel be sem én. hanem
5>Tionimástói együTt tanulja a szavakat. - Egy stréberünk is megjárta egyszer, IrodalomlörtánetbŐt tanulruk Bessenyi Györgyör. O felelte: „Bessenyi György szüleied a
Szabóksmegyet Bérceién 1747-ben. - meghalt 18?6. jan. 28-án Buííapesten" - „Micsoda?!" szömyudi el a tanár ur a Bessenyei Matuzsálem - korától, - ,.mikor hali meg?"
- v,lS76"-ban vallotta csökönyosen a stréber, - ..így van a
könyvemben lanár úr, kérem í"
A kúny\ ben tényleg úgy is volt, tudnnHík a saláta - kiadásbój
nehán>' lap hiányolt, s így temette a precíz magológép Bessenyeit a
Deák Ferenc sírjába.
Itt

I

Egészségtanból a nöi nem kapott egvszer egy oldal vágási. Egy
tudós osztálytársam felelte az „agysúlvf' - ..A férfiak agya és agysúl>a jckmékenyen nagyobb, mint a nőké, - de az természetesen nem
identi azt, hogy a nök sokkal butibbak* mint a férfiak" - tette hozzá
íinoman.
- A „sűrített" logikára fjlozória órán láttam péídát. Valamelyik
fiúból kipréselt a tanár úr egy „conclusiót". ^A fém jó hővezető".
.Mondd el a levezetési is!" - sürgette a tanár úr. - „Hogy jön
erre r á ° r
MegfotjUm a kályhacsövet" - mondta tömören a diák. (A szabályszem levezetés ig> hangzott, ha jói emlékszem: .„ az arany, ezüst
vas jó hővezető; az arany, ezüst, vas. fém: tehát: a lem jó hővezető")
A „nevetó pedagógia". - speciel náíam, - iskolán kívül is folytatódik. Mostanában ugyanis Dénes ven kezelésbe, s a következő újdonságukat meséli nekem a karácsonyi képeskönyvéből: - Látod, ez
itt a „kelipán" madár, - ezek pedig a siruccok. A póJyás szopós kis
struccok nem látszanak mert benne vannak a böksöberi."
(Ezennel ajánlom az illetékes körök figyelmébe, hog>J a struccokai
sürgősen csatolják az emlős állalokhoz". - mert ez a legújabb természetrajza felfedezés.)

1935
Feltámadás
SziklasiríMjl kijött az Úr - és kék azúr - lett az égbolt, - amely
pedig mélysötél ioíl.
Sziklasirból kijött Jézus - és a cédrus - üjra büszkén emeli a
koronáját, - l.'nnepli az ég Királyát tavaszba borult iíiün - minden
élet, minden áloitf. - meri O győzött a hafálon.
Kék ibolya selyme múlik. - odaíliik - a ^ iiágos - zöld Ívelek
csarnokába. - Árvácskának bársonyleple - ki van immár teregetve
az ég felé. s a nap felé, - tiókos harmat pereg beié. - Fehér nárcisz
kelyhe lárva. - illaíárja - száll a légben. - Kert ölében vig tefcinlel 161

kócos fejű cirmos jácint bokrok alól ickjnget. - Sudár fákon zöld levelek, - mmi a gyerek, - tapsikolnak. Virágol is hoz a holnap.
5ziklasirból jön a Pásztor - és a vándor. - üzötl bárány - nem
tévelyeg bűnök arnyán. - Napsütésben vi$/ az útja. - könnyek kútja hófehérre mossa, mossa valahaiul. Száll a felhő, száll a bánat.
SziklasirbóJ jön a Mester. - Égi szívvel földi testteL - özönlik
a sok tanítvány: szelíd, kedves, álnok. hitvány. - Az égi szjv megbocsátó, - toldi örvény mélyéi látó. - Aki hozzá vágyva megtér - átöleli,
mini a testvér.
Szikiából jött az áldás. - a megváltás, - szeretel; - a mosoly a
hegyek felett. - Sziklasirból jött a tavasz. - amely fehér szirmot havaz
- s gyümölcsfák barna ágán, - a reménység tarka fáján. Sziklasírból
jött az alkony - iúzsas7mü piros hajón, - háík, mesélő szürkülettel. amelytől mar felni nem kgll. - Sziklasirból jött a hajnal - piros pajkos
pzrkadatiaJ; - új óröme minden mának: - új dala a pacsirtának. - Szik'
lasirbof jötl az erű - s déli veron hüs heverő - a munkások seregének:
- harangszókor angyalének: harsng&zókor meleg étel, - szíves szóval, lágy ken vérrel .
Szikíasírból j ö n az élet_ - Minden-minden újra éled. - Kinn a
réten zöld a pázsit; - már nem ásií az üresség! Kis tehénke, friss fu
tessék? - Fui a csikó anyja mellett ; - ugyan vajon, mit szemelget - a
barázdabillegető?) - Táncházon piros letö. piros tetőn gólyafélék.
- Visszajöttek napkeletről hosszúlábú víg vitézek - Menyecske az
úsziatónál - nézi, ahogy úszni pnibáJ - Eaposcsórü kacsalegény; - a
lyúkanyó riadozva kinn a panon Topog szegény.
Eled a szív tavasz-álma, - Rozikára Jani vár ma. - Örömükre a
ken rá vall: - kevesebb \an egypiroslö, egy mosolygó tulipánnal.
Fehér föggöny fátyla mögött - a házakba fény költözőn. Gyerek kézben kalács nevet. - az is érzi az ünnepei.
Örömünnep zaja szárnyal.
Vígan csattog a madárdal. - A
mmislráns vígan csenget - ének zengi be a csendet. - Búgva kondul a
harangszó. - szava messze-messze hangzó. - Száll vele a szent ígéret,
- Megüjhódoit ma az élet!
Megüjhódolt- ma a/ élet - A sirken is újra éled - s a sirnal hol
napról-napra könnyes szemmel szoktunk állni? - Oéneskére rámosolyog egy frissen nyílt kis muskátli.
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1936
örömök
ig vallottam, én hogy van Gondviselés! igaz is! Még a
mai drága i ilágban is vannak örömök, amikhez egyetlen fillér nélkül
hozzájut az ember
Persze. jól körül kell nézni a világban, hogy ezekéi az olcsó
elvezeteket meg lehessen szerezni, s nem szabad csak úgy elfutni a
kínálkozó alkalmak mellett.
Hogy no beszéljek csak úgy a levegőbe, feí is sorolom a mindenki számára megrn-erheíö ingyen ÖrömökeL,
Megyek, mendegélek az utcán valamelyik nap. látok az egyik
fagylalt-szalon kirakatában egy óriási mutaióiijjaL Már csak megnézem, mit mutat. Egy táblát kinálgaioii ezzel a felirattá): - Ingyen fagylalt! Kutyameíeg volt aznap. Kaptam a? alkalmon. Bemegyek,
megkérdem; - Itt kapható az ingyen fagylalt
Igenis, kérem! - mosolygott a kisasszony. - azonnal jövök!
HáL ez az! - gondoltam meghatotian. - Ez az igazi humanitás,
tmbeTSzereíet. áldozalkészség! Még mondja valaki, hogy hanyatlik a
lesuenség és felcbarali jóindulai!
A kisasszony visszajön, es egy kitöltött ive: tett eiém. Előzékenyen mondta: Itt az ív. kérem! Belezetünk rá minden elfogyasztott fagylaltot s öt adag fizetett fagylalt után ingyen szolgáljuk ki a
halódik adagol. Tetszik parancsolni egy ti?-, húsz, vagy harmincIllleres [ölesén?
- Köszönöm, nem kérek. Már íehültemf - feleltem fagvosan és
elhagytam az intsen örömek első számú állomásai
Egy jatékáni-Uzlelben azt hirdette a kirakat: - Ingyen léggömb a gyerekeinek!
- Mihen kedves gondolat! - dobban! meg a szívem ésbeíéptem az üzleibe. Itt kaphaló az ingyen léggömb?
Igenis! - feleJte egy elvarázsolt vagy fel nem fedezett Ramon
\o\ arro. aki bolti fiú álarcában hanyag előkelőséggel lámaszkodoit a
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pulinak. - Minden rizpengös vásárlás mán ingyen adunk egy léggömböt!
K.Jszédültem a boltból ekkora jóindulat hallalára.
i emerdek ingven örömet fedésiem meg fd aztán.
A technikus üziet reklámja ez volr: - Ingyen szerelem fel készpénzzel vásárolt rádióját! - A konfekciós azt hirdette, hogy minden
nadrághoz ingyen ad egy használati utasítási. - A fürdőruhákhoz ígértek egy pár ingyen Kukat, ami csak az első felvételnél fog kjdenilm.
minL kellemes meglepetés. - A cípos minden cipőhöz ingyen ad eg>
skatulyái, - A drogériás minden fogkrémhez ingyen mellékelt egy
mintaszappanL - A könyv kereskedő minden füzethez ingyen ad egy
matricái. - És vannak előzékeny boltok, ahol a vásárlókat díjmentesen
befújják kölnivel, vagy megengedik, hogy aiaálljon a venni latornak.
A Meinl-117 leiben ingyen kávékóstoló volt. Nagy forgalom,
ke\és haszon r
Kisétáltam a parkba, uiamfia! Ingyen térzene voJt! Aki vártát
nem teli a füleibe, bermentve élvezhette a szebbnél szebb műsorszámokat, es összehasonlíthatta, hogy a parki villák rádiója csinál-e nagyobb lármái vagy a zenekar!?
Voil is olyan tolongás, hogy az összes tyúkszemek megvakullak, és a padokon úgy szorongtak az emberét hogy a szúnyogok csak
térdtől talpig tudták ókét megszivattyúzni. Csináltak is olyan pumpálást, hogy három napig nyöglek a kóhkát.
Kisétáltam u perifériákra JS. Igaz lelkcmre mondom, ott is csupa ingyen mulatságot találtam. Egy népes kör közepén két cigánygyerek egészen szabad stílusú birkózást muiatult be. Es mennyivel logikusabbak voltak, mint a hivatásos birkózók! Ük ugyanis nem ok nélkül könyököltek egymás basába, hanem ecy marék cseresznye miatt,
amin nem tudlak megegyezni. Közösen csórták, régi igazság, hogy
közös lónak túrós a háta!
Távolabb amatőr futballmeccs volL Egészen barátságos mérkőzés! A nézőközönség belerúghatott a labdába is. meg a bíróba is.
A búzapiac területén „Ingyen cirkusz" működött. A mútovar
két széken lovagoíu a zenebohóc egy piktoriéira tetején úgy énekelt
mint a gyöngytyúk. A lársulat noi tagja egyéb mutatványok hiányában
ílmerrel kjvarrón trikóját mutogatta, - az oroszlánok hajdani idomitó164

ja pedig perselyezetL Hiába - voll még benne a dicső múltból némi
bátorság, A fizetés nem volt kötelező, de a jobb érzésüek tettek azért
egy-egy nadrággombol a perselybe.
Ingyen mulatság akadt a vizén is. Evezösverseny volt éppen. A
parton állók csak pénzért nézhették, - de a parton csak a rendezők
lézengtek. A publikum a hidal szállottá megh mim a nászrepülö méhek
37 akácfát.
A szandai réten a tanyasiak bénmentes gyönyörűségére repülőgépek kísérleteztek. Egy hivatása alsó fokán szégyenkező fiókKarakánt semmiféle bosszantás se bírt „felhúzni" a levegőbe. Csak
szánkazoft az istenadta. Mondta is az egyik ingujjas néző: - Úgy repül
ez. mim a kövér tyúk! He-he-he!
Az ingyen strand gyönyörei! azt hiszem, felesleges feltárnom.
A füzesek szebben beszélnek erről a témáról, mint én. S különben is.
k? nem lána még az ingyen strandot ahol strimfjst, kombinéL nadrágtartói és szerelmei teremnek a fűzfák!
Ennyi ingyen gyönyörűség után hazatértem és hálatelt szívvel
gondoltam a sorsra, mely mindannyiunk dijiaian szórakoztatásáról
gondoskodik.
Otthon kezembe ^eIteT^ az újságot, s az első, ami szemembe
ötlött, egy feliras volt: - Ma ingyen képes rádióméi léklet!
1936
Kocsorosí olimpiász
A világot lángra gyújlotta az olimpiai fáklya. - magam is tüzel
fogtam, s ebben a hangulatban mi sem természetesebb, minthogy
Kocsorosröl is olimpiai tudósítást küldök.
KOCSOIÜS. - alias: lanárügei, - hemzseg a rekorderektől. Természetesen speciális sporiágakrói van só, amelyek nyilván nem szerepelnek a berlini stadionban. - de üsse kő. A kocsorosi stadion nem is
óhajt a berlinivel versenyezni, pedig biztosan Kocsoros vinné el a
pálmát. De hál. minek Kocsoroson a pálma!? Többet ér a mák-fa,
amelynek dus termését Andor tanár ur éppen tegnap csapkodta ki a
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tenyerére olyanformán, mini a pipázó emberek a csibukol, A kukacosát kifújta, a javát meg kitette szárítani.
A máktermelés rekordere mégsem ö, - nem is Tóihék. - hanem
Lux Mihály, okleveles rajztanár és müépíiész, akinek 75 liter mákja
termelt. Ebből el fog használni öl litert, - 70 liten pedig elad jövó
húsvétkor a legmagasabb árfolyamon. Ezen a 70 liter mákon úg>
megva^yonosodik, hogy jövőre emeletes hazat épit Kücsoroson!
A baracktermés rekordját Balázs MaTyiék tudták kimutatni. A
zöld autóbuszok áramvonalas teteje már horpadozoti a Balázsok barack szállítmányai aíatu Matyi bácsi nem gyózie bamasorbe fektetni a
nyereséget, - pláne szalmaöz\ egységének idején, üyurka pedig ohan
„hasasokat" ugrott a kocsorosi mólóról mint akinek fontos oka van rá.
A „beszélgetés" olimpjai bajnoka. Tiboldi tanár úr. Aki evezni
hivja ÖL az magara vessen, ha csurgó verítékkel egyedül evez majd a
Holt-Tisza közepén és befelé sóhajlozik: ... csak megegyszer tudnék
hazamenni'..- A tanár úr ugyanis vagy beszel, vagy evez, de inkább
beszél. Az evezők bágyadtán úsznak a vízen.
TTbotdí lanár úr úszás közben is beszél, minek következtében
olyankor szájába csap a hullám. Ihenkor kiköpi a rajongva szeretett
vizei, de mentegetőzve hozzáteszi: - nem köptem volna ki, ha egy
rántott harcsa is a számba hömpölyódölt Mjlna"
A ..hallgatás' kocsorosi rekordere viszont Bajor mérnök úr. aki
tcrmésietere nézve valósággal horgásznak született.
Bajor Uitia és Jancsi olyan intenzív víziéletet élnek. hog> maholnap kopoltyúval fognak iélegezni. Olykor csak két kéz, két láb van
belőlük u víz felszínén, - ök ugyanis a holi tiszai fenékkutató rekorderek, akik kövei, hínárt és sarat kaparásznak fel a Holt-Tisza fenekéről
tisztán tudományos eélbóí. Ma valamikor elkészül a megyei monográfia kiegészítése. - Ciínáék lesznek elkönyvelve a kocsorosi kultúra
pionírjai gyanánt. Bajomé a kocsorosi csalogány. Csak az a kar, hogy
ntkán énekel, - akkor is csak a távoli vizeken, evezés közben. FzáftaL
a vadkacsák és a szárcsák muzikálisak lesznek, de a partonlakók ezrei
kiképzése dakad a „Mester-utca végénél.**
A ióth-család a százszázalékos pedagógiát képviseli
Kocsoroson és vidéken. Azért irom, hogy „vidékén", meri Szandai^
elhallaiaszik a l>énesnek gvakran adresszált intelem. - Jössz vissza
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rogton! - Takarodsz ki a vízből! - Mái megim nem hallasz!? - Megbánod, ha én megyek érted! - Dénes! Mii igénél!? - Hol jársz, le hahontalan! - Ezek azok a vezérszavak, melyekei Kocsoroson mái a
verebek, fecskék, kacsák. Libák, szúnyogok, legyek és halak egyaránt
ismernek. Egyedül Dénes süket ez intelmek irányában.
Dr. Vörös Istvánék. a boldog csónak-tulajdonosok. Kétpárevezős csónakjuk a legnehezebb alkotmány ebben a minőségben. Senki se
szokta kölcsön kérni. Felesleges a mólóhoz lakalolni, mert még a víz
se sodorná el önszántából. Vöiös Icának és Mikinek azonban meg se
koityan a csónakot felhúzni akár Szandáig is, - a kiscsere nemei inkább csak a kormányánál üldögél.
Winter tanár ör a víznél többre becsüli a padot. Ö a földszinti
padon szokott bérletet váltani. - míg az emeleti pad, a? úgynevezett:
kocsüiüsi páholv. Andor tanár úr feleségének fenntartóit helye. A
kocsorosi páholy népszerűségére jellemző, húgy a hozzávezető meredek utat már annyira kitaposták az érdeklődök, hogy mái négykézláb
is fef lehet jumi csekély veszéliyel.
Madaraszék Kocsoroson a civilizált farmerek. Melyik avult
szalmakalap velckedhetik a Madarász úr arisztokrata simléderes sapkájával, és melyik ázoU piké-kalap versenyezhet a kifogástalan szépségű nói fíirdösapkával?! És különben is, ök nem kisziiperáll ruhatárral lépik át a düloutaL hanem teljes hdöi felszereléssel. Az olimpiászon külcsínnel \ iszik a rcküniol.
Kiss Béla a holttiszai kagylóhalász-rekorder. Sajnos a kagylókban nem gyöngyök vannak, mert ilyen világi hiúságokéit Kiss úr
nem is alma órákig fél lábon a vízben, míe másik lába keservesen
igyekszik fogási eszközölni a kagyión. A szétfesziieLt kagsló ellenben
kitünö kacsacsemegét tartalmaz, s egyeden kocsorosi ruca megelégedett hápogása az a jutalom, mely méltóan koronázza Kiss úr kagyföhalaszi fáradalmai!.
Dénes a kocsorosi halászkirály. A múlikor kölcsönkéné a halászoktól a horgol, és percenkém három halat fogon. l*eisze. nem kelt
mindenkinek tudni, hogy a halakat a jószivü fürdözök akasztották a
víz alán a Dönci horgára. Többnyire döglött állapotban. Lassanként
Dénes is rájön halász-szerencséjének titkára, mert rászólt a manipulánsra: Akassz már rá nagyobb halat isi
1Í7

Hátra volnék még én. Én vagyok a szúnyogtáplájás rekordere.
Valahány szúnyog van Kocsorosoru mind belőlem oJtja a szomjai
Minden szivattyú vérért egy-egy holyagcn adnak ellenszolgáltatás tejében. Van is már hólyag a lábamon, vállamon, karomon. A nyakamon
is \ao egy jó nagy!

\93

Csevegés
j Elhangzóit a cserkészmBtincn)
Mélyen tiszielt Hölgyeim és Uraim!
Ma. mifcora szolnoki cserkészei 15 éves évfordulóját ünnepeltük. - büszkén és boldogan mondhatom, hogy én ennek a cserkészéletnek a bölcsőjénél is jelen voltam- Magam sem [ehetiem több tizenhárom évesnél, $ mini ilyen ósziflien meg voltam halva tök. Osztálytársaim eszményien csinosak voltak a körgallérban, nagy kalapban
és egyéniségükhöz illő tföld nyakkendővel. A bol akkor meg valamennyi cserkészünk testmagasságai [úJszirnyaUa. és épptn ez lene
megjelenésükéi vonzóvá.
Minden osztályban kifüggesztették a cserkész tízparancsolatot,
mely kezdetben több félreértésre és egyénileg való értefmezésre adón
alkalmai,
Otí volí pl. a íbparancs: - A cserkész, ahol rud segít. Hál nem
lehíl mondani a cserkészek segítenék is egymás! ahol és ahogy tudták.
Óra atati súgtak, doigozaii rásnál puskáztak, a tiszaparti raj/órán úgy
ükek hogy hátulról lássák a tehenet, nu profilból, és ha a tanár urak
notesze feíelésre áilL - akkor hamarjában felvilágosítási kének egy
égetően érdekei és éppen a szakmába vágó problémára, amit éppen
legrtap oKasiak az újságban. Csak a jó istenke tudja, hogy melyikben!
Ha ez se használj akkor egy sracnak olnelJenül cferedi az orra xére és
röbb cserJcész támogatta ki a vízcsaphoz, hogy elsű segélyben részesítse. Az orrvérzéssel párhuzamban használták a - kiesett a fogain! - c
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riasztó (rukkol, amikor is más és más személyek mindig ugyanaz! a
tartalék fogai köpték ki!
Aztán előfordult például, hogy kél cserkész iszonyúan páholla
egymást a folyosón, bgy feljebbvaló szél akarta őket választani., de
annak is odasózlak, egy párszor - Hagv békén! Ugy verekszünk, hogy
akarunk. Családban marad. Nem tudod, hogy cserkész a cserkészt
lests írének tekinli?T
A délutáni lógásokai cserkészeink a hatodik paranccsal
exkluzálták. A cserkész szereti a természetei? A novénygyűjtö viszont
azért laiogott üresen, mert a cserkész krméli a növényeket.
Ha az ekkoriban még divatos kötelező filmoktaláson a szénbányászai, vagy vaskohászat lélekemelő mozzanatainál fel kacagtak
cserkészeink és feletteseik leintették őket: - Ne vihogjatok! A nyolcadik paranccsal védekeztek! - A cserkész vidám?
A második fele ugyanezen parancsnak, hogy a cserkész meggondolL Ezt is gyakorolták. Főleg felelgetésnél. Egy-egy kérdésnél
annyira meggondoltak voltak, hogy egyáltalán nem is feleltek.
A kilencedik parancs: a cserkész takarékos. Ezt Úgy fogadták
meg. hogy szomjén spóroltak a tanulással, és a leckéket egész apró
részletekbe osztották be. "
Végül 10 parancs, hogy a cserkész testben és lélekben tiszta,
feltéve, hogy nem portyazik nem végez gyakorlatot és nem táborozik.
Ilyen missziókról úgy jón haza. mml sáros legelőről a pufi,
A cserkésztisztelges szintén elvarázsolt minket serdülő hajadonokat a kecses föveiés. amehet kezdő cserkész Úgy vegei, ahogy
meűlorpanö bika udvózli a torreádort. A bottal való tisztelgés még
sokkal fenyegetőbb volt. Úgy festett, hogy a torreádor üdvözli a bikái.
Természetesen mi is úgy köszöntöttük a cserkészeket - Jó
munkát? Nem lehet mondani, jó munkái is végeztek! Vívtak, futballoztak, birkóztak, cs verekedtek es mas hasonló jókat végeztek benn
az osztályban, abban a biztos tudatban, hogy mi lányok, kinn posziolünk a fol>T)són és cserkészértelemben: résen vagyunk! Ha jött a tanár
lir beszóltunk, és az osztaty nyomban az angyah szorgalom, tisztesség
és becsület képéi ühölte magára.
Jóságunkat meg is hálálták deli cserkészeink. Egy-egy tánccal
egybekötött avatás, tea, vagy cserkészösszejövetei alkalmával úgy
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mcgtáneo Itatlak bennünket hogy a lelkünket is majdnem otl hagyiuk a
tornaterem olajos padlóján. - Csak szívesen, biztatta Tóth lanár úr a
cserkészeit s azok híven zötyögteltek bennünket- Ilajigáltak jobb vállukról a bal i állukra és vissza. Bár a tízparancsolat értelmében a cserkész másokkal szemben gyöngéi, magával szigorú, hat ók hozzánk
sem \oltak éppen gvöngédek, de saját magukkal szigorúan elbántak.
Végkimenilésig tdjesíiiriuík kötelességükéi.
Viselkedésük mindenkor előírás szerinti \olt. Húsvéti locsolkodaskor gyomrukra akasztottak egy táblát ezzel a felirattal - Megteli! - Ilyen gyöngéden és szerényen adták tudtára anyukának, hogy
ne kínálja őket süteménnyel - vis/oní velünk férfiasán és feszíelenűl
tudatták, hogy másutt likon is adlak nekik. Mi is zulunk: Apuka maga
csinálta: pár deci szeszből löbh liter császárkoriéi. Aki ivoti helole.
józanabb lett, mintha vizet ivott \olna!
A nyári táborozások mindig élmény erején el hatottak. A cserkészek végig gyűjtötték a várost nemes adomán>ok és lábon élelmezés feljavítása céljából, - és az adakozók a nemes cél mellőzéseid
legtöbbször ilyesmiket adakoztak: molyos prézti, avas gyömbér, cwiészta csörepedéssel, ugérlátta sajt, bogár látta túró. tavalyelőtti lugemaradék. aszalt köleskása, beszáradt konzerv kiszáradt lencse, füleilen gomb. viszont lyukas mogyoró, kimustrált mustár slb.
A cserkészek kennelének toltak szüleiket kifosztana A mamák elálió süteményeket gyártónak, amelyek nem álltak el. legfeljebb
Szolnoktól Szajolig. $7ajolban már cserkészgyomor. feneketlen mélyére szálltak tíllümek. mint buborék s maradt, mi volta puszta lég1
Még jó, hogy a hátizsákok nem \oltak Légüresek? üdes testvériségben dudorodott a hátizsákban szalonna, kolbász, sonka, szalámi,
lekvár, sajt, hszi, krumph. levestészta, stb. volt. A tábori konyhán
ugyanis a cserkészek maguk íöztek. Súlyosabb feladat volt, hogy meg
is kelleti enniök amit fbítek!
Egy kezdő szakácsnak pl. gyúrnia kellen. Olyan kemény tisztát
gyúrt, hogy legfeljebb teniszpálya hengerelíhel leheted volna elnyújtani. Olyan keménv ^olt. hog) az lEjú szakács nem is a lésztái csapkodta a gyúródeszkához, hanem a gyúró lábláva] csapkodta a lésztáL
Csak nem sikerült a megpuhítás! t g y lörténelemtudós cserkész megszólalt: Az üsmagyarok nyereg alatl puhiiocták a húst! Hátba a lésziá170

nak elég lenne, ha betakarnánk és ráülnénk egy páran! - A tészta nem
puhiiU meg. El akarták csipkűdni csipkedettnek, - d e az ujjuk nem
mem bele. Vcgül is lereszelték és úgy ertek mákos részeket.
Erról ina egy cserkész mamájának: - Drága Anyukám! Ma
tibím különlegességei ebédeltünk. Nem tudom, mit ettünk, - de jó
\oli! A koszt remek. Tejel ugyan nem kapunk, hanem adlak a falubeliek egy bivalyt. Ha meg^ bírjuk fejni. - mienk a lej- A bivaly azonban
Lcjti nem adott, csak rúgást Ebből ugyan nem lehet kávét csmálni. de jól lehet vele lakni!
Másik tábori levél a heccekröl számolt be: - Édes Szüleim! Jól vag}unk. Sot kuünöen! Az éjjel agyastól kivittük Mukít a sálorból és
kncctük a legelőre. A barmok közt ébredt fel. Természetesen, az is volt
37 első szava: Barmok!
EL-V boldog tábori levél: - V'iz nincs a közelben, messziről kell
hordani. Igy persze, csak annyit hozunk, amennyi ok\eiienül szükséges. Mosdáshoz, hála Istennek, nem jut! 1 egnap két órái gyalogoltunk
egy patakig, - ott kismosást csináltunk. Eeymáson mostuk ki a ruhát.
- így lengeini se kelleti, rajiunk beszáradl Visszafelé daloha jöttünk*
kél falun kellett áthaladnunk. A falubeliek naivon kedvesek voltak,
- alig 3Ü kutyái uszítottak ránk. parancsnok ür mondta. hog> használhatjuk a botol, df csak egymást püJoltük eL meri a kutyákat nem látluk a sölélben. Rém jól mulaTtunkf
A labornak poeiája is voh, aki a nevezetesebb dolgokat megénekelte. Reggelizeshez például így koliötie ál a eserkész indulót!
Fiuk fel a fejjel! A reggeli kész!
Gverünk lakomazm vidáman.
Ránk vár a Ica. meg a vaj, meg a méz, —
Tölisük meg a bendöt valahányan!
Jo fegy^enJnka záp-fogunkT
Ha egyszer mink hozzáfogunk.
Az ételekből egy falat meg nem
marad, meg nem marad'
A megéneklésre fegmeltóbb doloa pedig 37 volt, amikor a Tábor a jószúu íaiusiaklól kapoti egy tyúkot. A tyúkról így zengett a
dalnok: Le akartuk vágni az ajándéktyúkot,
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A tábor akár a feny^'eserdö búsott:
- Nem bánom, nem vágom! - nem bírok vért látni! Mondta a kijelöli szakács s nem ment vágni.
Ajánlkozott egyik: én fejbekóliniom!
Addig osztozkodtak, amíg szembeötlőn:
Az ajándék-tyúk már magától megdöglött!
Erekre emlékszem tizenöt év derűs távlatából, - szolnoki cserkészetünk ifjúkorából. De mim asszony is híven kitartottam a cserteszet mellett. Meglátogattam a dzsemborit JS. Megcsodáltam a gödollój
port. s a fekete cserkészeket Bi-Pi díszsátorai, valamint a messziről
jötl attrakciót, a levél, mely se többpupú. se többhetes nem lett Gödöllőn. Csendesen kimúlt szegény. Vagy a klímát nem bírta, vagy a Lábortüzek feküdték meg a gyomrát. A dzsemborin saját cserkészeink is
látványosság-számba mentek. laJan Nagy János cserkészparancsnok
volt az egyetlen, akj nem esencselt a skótokkal szoknyát. Neki úgy is
van!
A külföldi cserkészek viszoni aligha mentek haza fokos nélkül,
Hgy kis betyártempói is könnyen elsajátíthattak a tokoshoz, mert a
dzsemborin kiviláglott hogy nem csak szóból ért az ember, hanem
mutogatásból is. Igaz, hogy a finn cserkészek mutogatásból se nagyon
értették meg a káposzTalÖzésf és Pápay Pista tanúsága szerint mindenesiöL egész lejben főzték meg a káposztát. A túrós csuszái meg úgy
értelmezték, hogy a tésztavjzbe a tésztával együtt berakták a túrói is.
Nagyon csodálkoztak aztán, hogy a vízből csak a tészta jött ki, - 3
túró benn maradt! Fogtak magukat, megiuák a tésztáiét is!
A cserkészet mellékhajtásával. a farkaskölykökkel, nemreg
kötöttem ismcrelséget. Ezért még nem is sokat tudok róluk. Azt azért
vettem észre, hogy üvöltésük nem hangzik aj égig. Továbbá ismerem
a falka törvényeit: a farkaskölyök M^etöjére hallgat es uralkodik önmagán. Ez utóbbi különösen logikus törvény, mert nem is tudom elképzelni: saját magán kívüE még kin is uralkodhatna egy ilyen sárgazöld kis farkaskölyök?!
Legújabban sajál családomban is tanulmányozhattam a cserkészeket, amennyiben unokaöcsém, lieneske is feltolja magát cserkésznek. A botot ugyan csak a suhogós oldaláról ismeri, amennyiben nem
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ö tiszteleg a botiaL hanem olykor-olykor a bot Tiszteleg őrajta. De ör*(^UL állni már tud. Őrséget hasalni még jobban. A főzést is előre gyakorolja. A múltkor olyan nudlikat csinált, hogy meggyanúsítottam, a
tisztába belegyúria a mákot is. De ö megmagyarázta, hogy azért Fekele
a nudli, mert a földön gömbölyítette- Ez csak a színéi befolyásolta, az
i^éi nem Kóstoljam meg!
Nem kóstoltam meg. Nem akartam idö előtt kimúlni az árnyék
wtagbóü Sok verset akarok még ími a cserkészekről, nem csak ezt az
egyet, amellyel most búcsúzóul felköszöntöm a cserkészeket. Szerelném, ha minden szerelelet kifejezne ez a vers. amit most érzek a kis
cserkészpajtasok iránt, s ha el tudnám momiani benne, hogy látom a
cserkészeket mai szemmel!

A cserkész.
FosztoJ az orszagzászló mellett.
Szemében ég a fogadalom:
Egyszer még újra miénk lesz, érzem,
F.z a mosolygó hármas halom,
Yigyázban áll a húsvéti szent sír
Yi rágós fénylő kél oldatán.
MegiHeiödve nézi a nagy hósU
Ö is hőstettre gondol talán.
Pattogva lepkéd tavaszi pázsit
Harmattal szentelt üde füvén.
Kiránduláson dalol a cserkész.
Szívéből süt a tavaszi fény.
Sorfalat áll egy díszes parádén.
Árvalányhaj fed nagy kalapol.
Testőr a cserkész, hűség lovagja!
Kezében kard a. turistabot.
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Szeretet néz a cserkészre bárhol
Járkd. libej! a nag> köpenyeg
Musoly, reménység szili a szivekre.
Fekete árnyék nem lön meg!
Öleli angol, francia, német
Egymást. Egymásnak tesnere mind.
Mim a liliom a liliomnak.
Mely a zászlókról fehéren inL
S ha felnősz egyszer, kis cserkészpajtás.
Es öregcserkész lesz a neved.
Mit a táborban jól megtanulta).
Az életben kinn d ne feledd?
Végezz jó munkát, akárhová vei
A sorsnak furcsa, vad kereke.
Légy réstm. hol jut a 5/ereteüiek,
szem szerepe.
Ha pedig balsors űzött idáig
S meg sincsen posztod hova kiállni.
Munkás kezednek nem jutott még hely
Es te száműzött, kopott kiraly
Vagy s Mának küzdőterében
S az ellenfeled önmagád.
Reményed vágyad., céljaidnak
Egyenes útját fel ne add.
Vedd úgy, - nem Kánaán a sora, ma!
Vérrel folyik, - nem mezzel, (éjjel.
Dt: a tietek a jövendő!
Bízatok! Fiúk! Fel a fejjel!
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1937
Déoeskél beírattuk
Déneske a vonaton csak négyesziendös, moziban, színházban,
autóbuszon öiéves, - egyébként Tanköteles korban van. Muciban még
ölben ül, de az iskolában mar külön fenntartott fapadja van. Hja - sic
Iransil glória mundi!
A bdraías természetesen, nem olyan cgyszeriien bonyolódót!
le. Első probléma volt. hogy melyik iskolába járjon Déneske három
darab környékbeli népiskola közül. Melyiket tünteti ki bizalmával, hol
juttassa eszébe a tanerőknek- hogy keserves kenyérkeresel a népoktatás.
[>éneske diplomatikusan az iránt érdeklődött - Ki tanítja az
elsó osztályt* férfi, vagv nö?
Kinyomoztuk a tényállást. A három iskola közül egyben tanitolt férfítanerö, kettőben hölgyek terelgetik az abt- rejtelmeibe.
- Oda nem megyek, ahol férfi tanít - hadakozott Déneske. A nök kisebbet ümek.
- Hova gondolsz? - figyelmeztettük a jövőbeli diákot, - az iskolában nem vernek meg senkit!
- Általában nem, - mondotta ő fölényesen, - de azért azzal
számolni kell. Jöher egy hirtelen harag vagy miegymás. Én csak odamegyek. ahol nö tanitl Az iskolát azt már kiválaszthatja nagymamám!
Nagymama egyedül nem vállalta a/ óriási körültek intést igénylő feladatot, hanem azon az alapon, hogy több szem többel JálE mindannyiukat bevont a kémszervezetbe.
Először elindultunk terepszemlét tartani. Nagyapa mérte az
időt, hogy melyik iskob esik a legközelebb. Béla koma vizsgálta az
aszfaJtrepedesekeí, uicaköseket, melyik lítvonaíon a legbiztatóbb száraz időben, esőben, hóban stb.
Több kö elöti megálltunk. - Ha erTe ráfagy a hóié, - magyarázía Béla koma, a gyerek kitöri a nyakát,
bjnye.
botránkozon meg nagymama, - itt meg ezen a kocsioton
egyáltalán nincs kövezeí. Ha beállnak az őszi esőzések, bokáig ér
majd a sár. L,e keltene ide rakauii pár téglát.
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- Hogyne - replíkázoti nagymama - hogy mindennap ehigyék! Ha sokáig jár a gyerek ezen az úton. fei is épít egyházat a légfáimból valamelyik élelmes cigány. Az ott lejjebb ugyanis a Ciganyváros.
Ebbe az iskolába nem adom, - döntött nagymama. Megverik
a cigánygyerekek.
- Majd visszapüfölöm okét - mondta csillogó szemmeJ a föületékes. Nagymamáin, én ide szeretnék járni. Jóba leszek én a cigányokkal, majd meglátja Párszor meghívom ökei vonatozni, nagymama ad nekik uzsonnát nem lesz vdük semrni baj, Gyurika is ide jár és
ügy szeretik a cigánygyerekek, hogy szerenádot adnak neki a névnapján!
Ez az érv cseppet sem volt ugyan kecsegetetöT de tekintve,
hogy az iskola csak hél percre voli a lakástól és figyelembe v£\e,
hogy a hétpercnyi útun Déneske csak ötször botlott meg sajá! szandáljában és csak háromszor ment neki különböző ólkerítésnek. megszavazták ezt az iskoiáL
.Másnap Déneske ragyogóan subickoíva ki kefél ve elmem
nagymamá\af beiratkozni.
A hivatalos helyiség kissé nyomasztóan haton az erlefmere.
Ennek tudható be, hogy a hozzá intézeti kérdesekre nem azokat a feleleiekel adta, amire ki voll oktatva.
- Hányban szülénél? - kérdenie a tanitó néni.
- Hatéves vagyok. Tessék kiszámítani, - mondotta Déneske és
•ehezielöen nézen nag> mamára, akj gyöngéden oldalba figyelmeztette.
- Hol szülénél? - kérdezte mosolyogva az igazgató bécsi.
A Báhaképzöben, - felelte Déneske habozás nélkül. Erzsi madam i r totta a kötényét, mikor ledobott a gólya11 yen \ iszontagságok közön készüli itz „egyéni lap", melynek
összeállításánál atantestületvalóban hu képet kapott Déneske egyéniségéről és ízeJiiöi a/ örömekből, melyekkel az új tanítvány szolgálni
fog.
Elbűcsáttatás után Déneske te ajtóból visszafordult - Melyik
is lesz majd az én tanítónénim?
I

í

Az „iHetö" ünnepélyesen bemutatkozón, Déneske megnézte
magának aztán kijelentene: - No. akkor majd ezentúl köszönök!
A beiratas teháí megtörtént. Ayóta valamennyien résztveszönk
Déneske lázas készülődéseiben. Anyuka férfias nadrágokat varral és
búsan szabja fel a kis kötényeket ablakmosó rongynak
Apu táskát ves-\ nagyapa palatáblái. Béla koma szivacsot. Ez
utóbbi nyerte meg legjobban Deneske tetszését az iskolaszerek közül
és a gyúiDláblától a fekete macskáig mindenr lemoson. Ha jól emlékszem, a lemosást fordított sorrendben csinálta: előbb a macskát aztán
a gyiiródeszkáL
hn részemről egy költeménnyel ünnepeltem Déneske bevonulásai a tanköteles korba.1
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Ötvenfcetten Paris ellen
Aki még sohasem volt társasutazáson, a? nem tudhatja, mennyi
móka, tréfa cs vidámság íu^zerezi az ilyen „angrú-kiráodulást!" Még a
pesii gyiilekozésnél kicsit izgaiottak a kedélyek, es keserves ösíromol
kell kjállnia a vezetőnek, míg kmek-kmuk megmagyarázza, hogy melyik kupéban mélloztassék berendezkedni.
Affelöl ÍS menjlnek fel némi differenciák, hogy hány koffert
hajlandó fuvaroztatni a vezetőség és hányat cipelhet személyesen a
tulajdonos. Általános szabály az, hogy szemelvünkén! egy darab pogygyászi a rendezőség rakaL be a sajái hordárja által, - mindig vannak
bizalmatlan egyenek, akik nem válnak meg csomagjuktól semmi áron.
Viszik mml a fiuhordó a kölykeu. Az élelmes utasok az ilyen meg
megátalkodottá klói elkérik a sárga cédulái, ami a csomagok eipeltctésere jogosít felkölözik a saját kimaradt koffeijeikie, és \Uetik azt is a
„Köz hordárral".
Végre minden utas és minden csomag helyén van. Az ütiiársak
kényelembe helyezkednek és élénk kíváncsisággal szemlélik egymási,
kalaptól cipntalpig és vissza. Aztán megsarcolják a csomagokat, és
ahogy elhagyja a vonat Pestet. - megindul az ismerkedés.
IT7
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A dulőngö vonalon kutya kötelessége az összes férfiaknak fülkéről-fülkére járni és bemuiatkozni- Ezt követi a hölgyek ismerkedése,
összekapcsolva az elemózsiád kosarak űzembeh egyezésével. Bár meg
senki sem éhes, unalmában mindenki falatozni kezd. A legjobb baiatságoi azok a hölgyek kálik, akik már Győr és Komárom közön süteményreceptekéi diktálnak egymás úEinaplójába.
Egy lovaglás férj is akad a vonaton, akin az utazás második
órájában kiütközik az otthoni dresszúra. Minden külön felszólítás nélkül feketekávét fÖz a feleségének a magukkal hozott kávéfőző termoszba és ennek a cselekedetnek híre futotüzkém leljed a hölgyutasok
közön. Nézők és érdeklődök tömörülnek az eszményi férj fülkéje kóré
és vijjogó női hangok hívják saját férjükéi: - Laci, Gyuri, Jancsi. Písla, Misi. ezt nézzék meg! F.z féijJ Ez igen! Fiz kiszolgálja a feleségét!
De bezzeg maguk... I... a többi megvető Legyintésbe fulladj
A férjek dühös haraggal néznek a felbujtóra, és a sois megadja
nekik azt az elégtételt, htsgy mikor az eszményi férj felesége elé tartja
a feketekáves csészéi, - nagyot zökken a \onat és Ti^alább fél csésze
feketekávé a feleség galambszürke kosztümjére ömlik. Az egybegyüjlóit féljek nem távoznak d diszkréten erre a látványra, hanem élvezettel hallgatják a szidalmakat, amelyek a kávéíözö férfre hullanak.
N!o- de minden csoda három percig tart egy ilyen társas kiráiiduláson. Közeledik Hegyeshalom és az utasok gondja arra összpontosul, hogy a magukkal hozott számfelctti cigarettákat hogy mentsék át
a határon? Ötleíes dohányosok ráTukmiiják a nem dohányosokra a
gondosan megkezdeit dobozokat és mire megérkeznek a vámtisztek,
egyetlenegy nem dohányzó sincs a vonatonEnyhen megpókosodott lábakkal érkezünk első érdemleges
állomásunkra, Efecsbe. lekintve, hogy a kei mügyar kocsit áttolják a
másik pályaudvarra, ahonnan majd továbbindulunk, - ki-ki választhat
áltolatja-e magát a kocsival, vagy két óra alau s/épen átsétál gyalog és
megit-kinli a „nemet" Becsei?
Mi vagyunk oJyan kíváncsiak, hogy kiszállunk a vonatból es
nekivágunk a városnak. Tu percen bdül megbánjuk, mert olyan jege*
szel fúj, hogy csak leszegett fejjel tudunk menni, -így pedig nem sokat Járunk Bécsből. Annyit mindenesetre észreveszünk, hogy zászló
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zászlót ér a hosszú lobogók oly mesterien vannak kiszegezve, hogy
meg se törnek a szélben.
Különben teljes a csend, jóformán szünetel minden forgalom,
egész Bécs rádiót hallgat a plakátok szerint ugyanis „Goring spricht".
Csak a kapuk aljában posztói egy-egy katona, persze ..duettben", mindegyik mellen egy-egy hajadon vigyáz, hogy Bécs hagyományos romantikája ne szenvedjen csorbát. A soíorök sem búslakodnak magukban a taxiállomásokon, csinos kis bécsi nók osztják meg velük a magányt!
Csodálatos város ez a Bécs! Kihaltnak látszik, és mégis úgy
érezzük, hogy csupa élet! Jeges szél fúj és a szivünk körül mégis meleget éiííink. Olyan kedve* az, hogy itt mindenkinek van párja. Fiatalember Halai lánnyaL öreg bácsi öreg nénikével megy karonfogva, öszszesimulva, szerelmesen, látszik, hogy az öregek se ..támaszlékképpen" karolnak egymásba, hanem, mert „összetartozóknak" érzik egymást. Utunk utolsó szakaszt már mi is karon fogva tettük meg, - ilyen
hatással volt ránk a császárváros í
A romantika és s/entimentalizmus azonban rögtön lekopik
rólunk, amint visszaérünk komfonmentes félfülkénkbe és megpróbáljuk elienm magunkat másnapra. MoM már mindegyikünk csak saját
érdekeiI nézi! Kihúzzuk az ülést és egymást kínáljuk a külső fekhelylyel. Igen ám, de aki kívül fekszik, azt nem én el a kihúzható kis fejpama es így minden t onaizökkenésnef arra ébred, hogy megint belekoppanl a leje az ajtófába!
No, az is rosszul imádkozott, aki a belső részen, a levegőben
fekszik* Mert míg derékalja a levegő, de matiara a futótesi! Éjjelre jól
befűt az istenadta masiniszta, és nem is sejti, hogy a fűtőtest lölött
álmodó utasok milyen tökételes ízelítőt kapnak a pokolból. Mikor már
majdnem megpörkölödik a pizsamanadrágom, megpróbálok helyet
változtatni. Most már ecyikünk a fejét teszi oda. ahová másikunk a
lábat. Ez az ideális elhelyezkedés! Most már csak olyan apróbb incidensek történnek, hogy aki fészkdödik, az belelép a hálótárea fölébe,
vagy lezseren a larsa nyakába veti a talpal.
De mi ez annak a fülkének a gyönyöreihez képesT, ahol öt fiatalembernek kell biztosítani egymás pihenését!? A legsovánjubbnük
adnak két kabátot és felíeszik a poggyúsztartóba. A legszerényebbet
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}' pokróccá! együtt leteszik a földre: hárman pedig Ifercs/tbe íekszenek a hársonjijlések fölött. Aki leesik, a/ se Ütheti meg ma^at
mert csak ana pottyanhat, aki már úgyis odalenn van!
Társasutazásunk első napján így kívánunk egymásnak „nyugodalmas jöéjszakái", A töfjbu majd holnap!
1938
paris ellen
II.

Az első vonalon löftört éjszaka enyhén megviselte mind az
öl\ enkenönket. A nyolcórás „megrázkódtatás" után kicsit nehezen tér
vissza belénk a lélek; - még leghamarabb a gyomrunk jeíemi. hogy
már rendben van és némileg éhes.
A kÖzeíí»en a ká^éíozös férj már főzi a felesége kávéját- - mi
szegény löhbiek szalámit kávézunk. A hazai Kenyér már épp ot>an
$zikka<lL, mim a hazai szalámi, - erre igazán el leh£t mondani, hogy
„száraz koszt". A na/ancsunk langyos, a sajtunk reszel ni való, a süteménj'ünk prézlivé nior/solódoít. jelenlegi reggelinkben ez a? egyetlen,
amil kanállal ehetünk?
L'iána következik a nehezebb probléma: a tisztálkodás.
Ótvenketten vagyunk négy moidótülkéhez, - udvariasságnak tehát
nincs helye* Boldog, aki tíenyomakodhal egy fülkébe, és egyáltalán
vizei Ját. Kéjes őrömmel pancsolni kezd. A vonar közben ilieg-billeg
és a tisztálkodó ember hol belebukik a mosdótálba, hol kikecmereg
bdöle. Van úgy, hogy eliintorodik a7 ablakig, de cörülközés közben
meginl visi>zalódul, s vagy ö, vagy atörülközőjebclelóg a \ ízbe.
így persze, mire a harmincadik utasra kerül a sor. végigsüvit a
vonaton a vészkiállás, hogy elfogjon a viz! Ha a tisztaság fél egészség. - akkor ez a fél tisztaság, ami itt produkálható, csak negyed
..eszségnek felel meg!
No, de végre valamennyien úgy festünk, hogy elhúzhatjuk a
függönyökéi. Néhány hös fiatalember megkiséfelre a íeheleüent és
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megberetválkozott a vonaton. Most olyan az ébrázatuk. mintha csukott
ablakon duglak volna ki a fejüketAz elénk larulo látvány azonban mindenért kárpótoIT Napfényben furdenek a hegyek, ezüsthatú folyók bukkannak elö hol itt, hogy
ott, a Majnával négyszer-otször is találkozunk, gyönyörködő lélekkel
hódolunk Németország szépségeinek.
Báisonyzöld völgyekben virágként virulnak a színes hazak:
rózsaszín, narancsa/in, zöld, kék minden árnyalata. Az ablakokon festett falábiák: lila házon drapp a fatábia, bordón sárga, szürkén világoskék, icirakoiián rózsaszín.
DdfeJé elérjük a Rajnát. Méltóságosan hömpőlyög. szinte
keggyel cipeli a (elpakolt uszályokat, amelyekel kis motorok vonszolnak a haian.
Hegytetőkön ódon várak roskadoznak, mint fáradt öregek.
Némelyik büszke tornyos, a másik harcias bástyákat Önzgei: az ember
szime odaképzeli a vár fokára a címeres IobogóL az ablakba az aranyfiirtü várkisasszonyt, a lovagierembe a koccintgató várurakat, az ablak
aEá a rüzes-szemü, forródalu minnesengert...
Napfényes koradélután érünk Kölnbe. Négy órás tartózkodásunk van. megsza', ázunk egy autócar-körutazást a város fóbb pontjain.
Sajnos, az idő elég hűvös, s így csukva marad a Rundfahitaulóbusz teteje. Aki nem talál szerencsés ablak melletti helyet, az csak
a tövét láya a nevezetességeknek: ha végig akarja látni, akkor lekuconxük az ülés mellé, vagy kiguggol a padíóia. Még az az útitársunk a
legszerencsésebb, akinek már nem jutod ülőhely, álltában viszont
hosszabb, mini az autóbusz magassága. Kinyitják hál neki a szelelöabJakot s ö az egyetlen, aki mindem lát. mert kidughatja a fejét. Ha
azonban a magyarázatokat is hallani akarja, akkor megini csak be kell
húznia a nyakát, így háL bizonyos megalkuvásra van szüksége: vagy
Iát vagy hall 6 kontrollálja az idegenvezetőnk bemondásaiL L'tána
akar számolni, hogy tényleg iizenhét emeletes-e a kölni felhőkarcoló,
de a bennszülött sofőrnek »jan annyi esze. hogy gyorsan befordul egy
mellékutcába!
Megmutatja a három öreg kölni kapuL amelyek annyira egyformák, hogy bizalmatlanabb útitársunk gyanakszik: mind a háromszor ugyanazt a kaput láttuk í
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Látunk egy falmaradványt a régi római korból és Játjuk
Amundsun hajójának maradványait. Eg> templomot, mely teljesen
hasonmása a dómnak: keskeny, kel ablaknyi házakat, melyek azonban
emeletesek és pirosak, szürkék vagy halványdrappok.
Gyönyörű a kilátás a Rajna-hídról es ekkor egyszerre lálhaíjuk
mind a három öreg kapui. Vannak szűk. régi utcák, az egyetemi városrész vjszom teljesen modem. A konzulátusok palotái csodaszépekMinden rendkívül rendezeti, tiszta és pedáns. Vannak érdekes
egyforma utcák, ahol az egymással szembenálló házak is leíjesen azonosak- Földszintes ház Németországban nincs ís.
Csodálatos épségben lálhaió a Jegrégibb táncterem a római
korból.
VégüT megérkezünk a Dómhoz. Ahiiatos. hűvös komolyságai
beJülröl dtiüs lénnyel szórják tele a Testen Qiei>ahlakú-k- A színes abfakkockákból szentek éleié, bibliai képek. Jézus kálváriája, királyok
koronázása, Köln történetének korszakai, ösi címerek képei rakódnak
össze.
Vitrinben áll a csodatevő Madonna Fehér sehtrnruhás szobra,
karján a kisdeddel. A fehér selyemköntös évszázadok hálája alatt roskadozik ékszerekkel tan teleaggarva.
A padlómozaik csillagképeket ábrazol, továbbá Krisztusíejekei és nagyobb alakokat is, pl. a térdeplő Veronikái a kendövei,
A tempfom áhítalos csendje uían sziníe furcsa a? utcák vasárnapi zsivaja. A múltak idézése ulán a legfrissebb jelenbe térünk vis^sza: lórzene harsog odaknui és fehér zászlók feszölnek az utcák fölön
nagybetűs fdirattai: t i n Volk, ein Reích, ein Fühier! - Köln Hitler
látogatására készül, és tribünöket ácsolnak, zászló-erdökei suhogtat a
szél.
Sörcsaniok elé kanyarodik a Rundfahrt-autó, és egyszerre kiderül, hogy a férfi útitársakat jobban érdekli a kölni sör. mini a kölnivíz? Közakarattal kiszállási javasolnak, és biztatják J sfiförl. hogy ne
várjon! A söicsamoktóí már gyalog is kitalálunk az állomáshoz, ha
igaz!
Néhányan inkább kávéznánk sör helyen, betérünk hát egy cukrászdába. Hamarosan megtapasztaljuk, hogy Kölnben a kávé: kél deci
fekete és gyüszünyi tejszín keverékéből áll. Mellékelnek hozzá két
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szem kékcsfehér, omíatag és kisméretű kockacukrot, mely margarinnal készülhetett és a mazsolák inkább az IzabeHa-szulö magjának az
illúzióját keltették. Sürgősen visszatérünk az állomásra!
Ki-ki azzal lölti a maradék idejét, hogy lapokai vásárol és üdvozlelet szeretne küldeni onhonmaradl szeretteinek. Azért mondom,
hogy szeretne, men. mire megÍTJuW a lapokat, kiderül, hogy nem tudunk eligazodni a postán. Ablaktól-ablakig küldözgetnek bennünket,
de nyilván vagy mi nem tudunk jól németül, vagy a hivatalnokok nem
tudnak jól magyarul, lény az. hogy /sebben visszük el a kölni lapokat.
Üvegeinkéi pedig meatöítjük jó csapról eresztelt „kölnivízzel",
s ezt visszük magunkká! emlékként a szép német városból. Erős a
gyanúm, hogy az emléket nem őrizzük meg sokáig!

193S
Önenkctlen Pari* dlen

Ahogy a kölni pályaudvarról kigöniül a vonat, az ötvenkét
tarsasuiazó siet kényelembe tenni magát. Előkerülnek a pongyolák és
papucsok cs tekintve, hogy már egy teljesen Összeszokott nagy családot alkotunk honunk szebb lefkü férflai se restellik házikabátba bújtatni daliás váltaikat es mamuszba rejteni a lábukat. Van időnk lusiáíkodni, míg megérkezünk következő állomáshelyünkre, Brüsszelbe!
A brüsszeli megérkezéshez természetesen bizonyos előkészületekre van szükség. A folyosón egész kupaktanácsok verődnek össze,
s egvmás segítségével igyekszünk iskolai emlékeinkből néhány francia szót összekaparni, hogy Reiseílihrereink eJ ne adjanak bennünket
véletlenül a belga fővárosban.
A belga határnál nagy vészkiáltások süvítenek végig a vonaton, az ijedős hölgyeket kujon öregurak ugrálják, hogy jönnek a vámosuk motozni! A gazember férfinépség meg a kofferekel is levelén
hiszékeny nöi nemmel, s kuncogva biztatja, hogy rakja szét a hoimikaL mert mindent megnéznek,
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A vámőröknek pedig eszükbe se jut Nyen felfordulást csinálni.
mo5olyog\a szalutálnak, be se jönnek a fülkébe. A beugiatófc. - főleg
a sok csomag miatt eddig is mt>rgó férjek. - bojdogan ne^ik, ahogy
hitA estársuk vesződik a MsszacsomagolassaE, és háromszor is rjül a
kofferre, míg végül újra becsukodik!
A határon túl ki-ki felkeresi a vezetőket, és cserél náluk pengoert belga frankot. Tekintve, hogy a belga pénzek középen át vannak
fúrva, mini nálunk a süti jegyek, most senki sem mondhatja, hogy
nincs egy lyukas garasa se! Csupa lyukas pénzzel éhezünk Brüsszelbe!
A szellemek örajában érkezünk éppen éjfélkor. Brüss/el azonban olyan forgalmas, élénk és vidám, hogy szellemekről szó sem lehet! Csupa húsból és vérből \aló emberek, ezek a belgák jóllakottak s
elégedettek, s nyilván egy kis éjszakai kiruccanás ügyében jámakkdnek.
Szívesen etnézeJödncnk a fényreklámok és kivilágított kirakatok közölt, de ha nem akarunk elmaradni a csoporttól, ajánlatosabb az
orrunk irányába nézni, nem pedíg jobbra, balra! Részemről lei választok a^ útitársaim közül eg> hónhorgas fiatalembert, remekül szabóit
szürke kábáiban és ö az én vezérlő csillagom! Ha elmaradok is egy
kicsit, csak körülnézek, hol lomyosodik a szürke kabát, és loholok
utána! Férfiléiére el sem tudja képzefi udvariasságom okát1 miéri
eresztem én öt mindenütt előre?
Brüsszeli szállodánk egyúttal vendéglő is, s egy kis éjféli ha'
rapnivaíó vár bennünket. Kinek-kinek tányérján van a sonkás zsemlye,
- a kenyértől már Hegyeshalomnál elbúcsúztunk! - de még aziránt
nyilatkozni kéne. hogy kj mii isiik a sonkás zsemlyébe? teái. vagy
kávét1?
Thee? Kaffee? l^it? - érdeklődik a Madámnak titulált kiszólgálóhöley. aki azonban a jókedv ű fiatalok nyomban kineveznek Pisra
néninek. A hölgy ucyani.s a Jegs7ebb férfikorban van. Boldog jnosolylyal röpköd a kávéskannákkal nyilván bóknak érti a „Pista nénit"
Pista nénire azonban nem mosoJygó arcok néznek vissza, hanem töprengésbe ráncolt homlokok. Megkezdődik ugyanis a biikózás
a francia nyelvvel, és kezdetét veszi a mutogatás pnmiuv kors/aka.
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Magyarázunk Pista néninek kézzcí és Lábbal, hogy ne citromot
hozzon a teához, hanem rumot, elballag és citrom hetven tejet importál. A rumot nem akarja elérteni semmi áron. nyilián megmagyarázta
neki a vendéglős, hogy a lej gazdaságosabb, s édesebben alszanak
majd löie ezek a hóbortos magyarok.
A szobánk kicsi, de ragyogóan iTszia és faltnl-Falíg csupa süppedő szőnyeg. Két ágy helyen úgy laiszik, iti a duplaágy a divatos, s
kis megalkuvással minden kényelem fellelhető. A mosdó pompás melegvizei is ad, s meleg vízre van berendezve a kis üiöfördöalkalmatosság is, ami nélkül itt szoba d sem képzelhető.
Sajnos, a mosdó fblolL üvegpolc is van poharak és szappanok
számára, ez a polc azonban az embernek vagy a szemeit veri ki, vagy
az orrát lön be, ha nem vigyáz. Némi diplomáciával úgy segítünk a
bajon, hogy vagy a polc alá görnyedve mosdunk, vagy a polc fölé
emelgetjük a tenyerünkben a vizei! Még így is fejbekolinijuk magunkai olykor-olykor a polccal.
Végié ágyba kerülünk! Valami púpos derékalj van alattunk,
aimröi fokozatosan csúszunk lefelé. No. de nem hosszú a? egész úgy
elég hamar elakadunk az ágy végében. A párnahuzatokat csomós valta
tölti ki, egész gombócok érződnek benne. Paplan helyeit pedig valami
furcsa Összeállítás burkol bennünket: kél réteg flanel3-takaio. alatta
vászon, teleire vasiag. csipke. Lehel, hogy ezek közül \alamelyiket te
kelleit volna hajtani, mi valamennyi! magunkon hagytuk. Beiakarúzni
persze nem vok könnyű ezzel a sok-réteges exotikummal. Sohse bírtuk mindegyiket összemarkolni. s hul a csipkét húztuk fe-L hol a vásznak a flanel) meg kicsúszott. Reggel alig birtuk magunkai kibogozni a
labirinthusból.
Bőséges reggeli ulán felpakoltunk a Rundlahrt-autókra, s indultunk megcsodálni Brüsszelt. Mert ezi a városi esak megcsodálni
lehel s nem közömbösen: megtekintetni. A francia szépérzékkel párosul kit a német rendszereiéi és alaposság. Nyílt, tágas ulcálL forgalmas
utvonalakon az aszfalt üregeibe rejtett kicsi villanykörték jelölik az
átjárási: a hatalmas rendörök „karmesteri pálcával" irányítják a közlekedési.. Gyönyörű, masszív, csodalatosán tiszta epületek, az ember
hiába keresi rajluk a patinát, és mégis olyanoknak látszanak, melyeken
évszázadok épp úgy nem ejthetnek csorbái, mint elemi csapások.
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Több órás brüsszeli korséiánk alatt nem fedezünk fel egyetlen
kopott külsejű házal. eg>etlen üvegablakul se, mely patyolat-ii sztárt ne
ragyogna! Harsogoan. vilagitóan tiszták az ablakok, s a világ legszebb
függönyeit mutogatják. A függönyök elhelyezése is csupa ötlet és eredetiség, s ha már kívülről is iiyen hatásos, - gondolható - milyen dckoiativ lehet belülről- Ezekhez a habfehér, redős, csipkebtftétes függönyökhöz csak szeréténél, békével, boldogsággal és tisztasággal, hittel,
megelégedéssel kibélelt meleg családi fészek képzelhető, izeken belü]
nem lehel viszály, becsjelenség, tunyaság ezek a fehér függönyük,
mini angvalsj-ámyak ön»ik a liszia álmokat. E/ekcrt érdemes hsztogatni. mosni, vasaim, s a há/at* az eletei, a lelkei rendben tartani, A
brüsszelj csipkefüggönyök beszédesek, és leplezik a belga mentalitást.
Hoüy miért nincs Brüsszelnek kormos, füstös, nagyvárosi levegője, azi hamarosan megértjük, mikor bekanyarodik telünk ai
aulócar a gyönyönj alíéckre és töbhki lométercs erdő közepén vezető
útra. Százados lak, nyilegyeoes tölgyek egyformán sudárak es egyfonrián hűségesek, űg> öiyik az egész Brüsszelt mini a Itfgfcgyelmez^tiebb gárdisták: s a brüsszeliek hasonló hűséggel önzhelik az ó erdőjüket, mert kidönlöit fát- meghasogaiolt EörzseL megseb?en ágat az
egész három kilométeren ár egyet sem latiunk. Még csak fába
síivel se. Ügy látszik ók a szívet is a rendes helyén viselik!
1938
Qt\ eíikelteK Paris ellen

Ez Paris?!
Nem is tudom, milyen alapon állok én ide : Ideplezni PansL
mikor összesen csak négy napot töltöttem benne Ennyi idö alatt fd
lehel fedezni Amerikái, barátságot tehet kötni Béccsel, meg lehet uniii
Velencét, át nem lehet kiismerni a Szajna-páni Bábelt!
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De ha már belevágtam a nagy lába a töltőtől latnat, hadd mondiám el. mit láttam Pánsból ez a k n a négy nap alán.
Megérkezésünk pillanatában láttunk eg\ eszményien piszkos
pályaudvart, ahol a rozsda vígan ette a váltókat, de nem sajnálta (öle
senki. Igaz. hogy nem is büszkélkedeu a peronon se főnők, se helyetles főnök, dtr még csak egy délceg forgalmisia se- mini mináliink. ha
^onai érkezik. A párisi pályaudvaron csak egy árva bakter vállalta a
nag> piszokéri a felelősséget, s a bakter se rendelkezett tetszelösebb
külsővel, mim a hivatala.
A tasút versenytársa: az utóbusz, annál elegánsabb! A mi veterán kocsijaink elbújhatnak mellette, vagy bevonulhatnának egyenesen
az Invalidusok otthonába, a niarnei taxi mellé műemléknek! Ez a
mamei laxi magas, rozoga, 1914-es taxi-itunLa. amelyet a párísíak
kegyelettel őriznek. A világháború idején ugyanis váratianuí éne
Párisi a ném€l lámadás hire, s nem volt más megoldás, a Taxisofőrök
vállalták magukra a támadás v issza veréséhe? szükséges haderő kiszállita&át. Húsz tordulór lellek az éj íolyamán a rozoga márkájú kocsikkaL s a hálás franciák a? egyik ilyen kocsil ünnepélyesen elhelyezték a
múzeumban.
A mai autö-tipus, bizony égés? más! A párisi ta\i csupa tükör,
csupa nikkel, csupa bársony, annyim luxus-kocsinak hat hogy az
ilyen magunkfejta vidéki le se meri szóiitani. Mi is csak csatangoltunk, kenngéliunk egyszer, mikor eltévedtünk, s csak a végsá kétségbeesés határán menünk beülni egy gyönyörű kocsiba. Kisüli, hogy
taxi vofi_ s néhány íantusz arán jo messzire vitt berniünket.
Éppen a Casino de Parisba mentünk, s a fekete portás azt hitte
elökeló külföldiekkel van dolga. Majdnem ólben emelt ki az autóból,
csak akkor pouvantoi: le sebesen a földre, mikor meghallotta, hogy a
legolcsóbb jegy iránt érdeklődünk. A Casino de Parisbaai nincsen kakas-ülö. csak olyan kakas-átló féle. közvetlenül a páholyok mögött.
Az álldogálás fáradságai azonban pillanatig sem érzi az ember, oiyan
felejthetetlen látványban van része.
Kihbben a színpadra Mistinguenc: ez az örök bébi. akinek éppúgy meg se kotryan 66 esztendő, mint egy papagájnak, vagy elefántnak. Van egy jelenete : Chanüliy-kép, szökökutas parkban játszódik.
Müpanpás kocsi, valamilyen gépezet segítségéve] röpíti be a színpad187

ra. még a rabogás is hallatszik. Rózsaszín, feketeesipkés rokokó-ruha
van rajta, nagy tollas kalap. Érkezik a fogadására vagy harminc gavallér, mind más és más fajtájú kutyával - Misunguerte dalol a négylábú
statisztéríának, azok ellenben kutyába se veszik. Végül egyenként
elvezetik a kutyákat a közönség körébe kivezető hídon. A/ illedelmes
állaiok mindvégig hallgatnak, csak akkor kezdenek ugatni, megköxr
mebbüle&töl. mikor Mjstingucilef elrobog a kocsit
Másik jelenetben kalaposnö Mistinguene. Hal skatulyával vonul be a színpadra s a nézőtérről kér urakat a kalappróbához. Egymás
után jelem kéznek, rangra és pártállásra vaíö lekmiet nélkül. Felmennek a színpadra s ekkor tűnik ki: milyenek a kalapok! Észvesztő fofmájúak, vadszmúek. rikító tollasak, nemeinken kaekiás Ehiyol libeg,
A közönségnek kell eldönteni, hogy melyik f&ríiú egyéniségéhez melyik kalap illik. Mistinguenefclfcalapozza az áldozatokaL s azoknak el
kell Iqteni az ígyes kalapokhoz illő táncokat, ahogy a publikum rendeli: rumbát, fosat, tangót, A közönség, persze könnyesre neveti magát. Ebből is látszik, milyen áldott jó emberek a francia férfiak, melyik
magyar hagyna igy nyilvánosanfcifiguraziaTmmagái? ÍJe ezeket úgy
bolonddá leheuk a nők- ahogy akarják* meg az ilyen korosabbak is.
hát még a fiatalabb évjdrai!
Azokkal úg> csökolóznak a féifiak jobbra-balra, hogy a parist
parkban több a csókoló/ó párT mmt nálunk a pereces.
A nagy szerelemnek azonban nem sok látszatja van? Gyereket
csak a Tuilériák kertjében lártunk. meg a Trocadero környékén. Ott a
nagyobbak kerekes-korcsolyáztak, a kertben meg a kicsik ráglak a
gesztenyét, meg az amerikai mogyorót, ami Parisban a sóspereceí helyettesíti. Betehettek játékviiorlást is és úsztathatlak a medencék vizén. Ott nem jelent közvagyon rongálást ha fűre lépnek a gyerekek.
Érdekesen öltöztetik őket. A párisi mamák csak a fejét védik a
gyereknek., s ráhúznak egy bolyhos angóra-fejkölo^ ugyanakkor, mikor zoknit adnak a lábára.
Különben sem csinálnak nagy hűhót a csemetékkel N'em igen
kocsi kajtatják ókei_ hanem amim lenét, fej kötővel egyrészt kötött
pelerinbe csavarják és hónuk alá csapják, mmt 3 rcliküTL Ha vak kant a
retikül, akkor kts kutyái visznek benne, ha azonban oát mond, de bét
ticm. akkor kisbabái-

Túlságosan háziasnak nem látszanak a párisi hölgyek, legalább
is minden étterem és Trafik -kávéház tele ^an_ s a pánsi mulatóknak is
lobban m£g>. mini nálunk a színháznak. Pedig nem mehetnek kelten
így jeggyel és filléres heíyárakkal sincsenek, igaz viszont, hogy a rezsi-köllség is óriási. A Folies Bergeiben vofl például egy Moszkvai
kép. Tömérdek stilizált kozák egyenruhás, lakaros görl járía az orosz
láncot, \ égül begördült négy fehér lóval 3 cári trojka, benne ült az
domszep nagyhercegnö, gárdisták kivont karddal álltak sorfatat, felzendült a cári himnusz, és sejtelmesen, puhán lepkeszámyon hullni
kezdett a hó.
A színpadi technika olyan fejlett, hogy édeni [igelek virágzó
lombjai ringanak a színpadon; aIágúiban dübörög a vonat, felszáll a
füstje: lóban fiirödnek a nimfák, s felbukkan a vízből a viziszömy:
forgúü/jnpadori di\atre\üi mutat be Medici Katalin, Dubany grófné.
Madame Pompadotír es Mária Antoinette. Ti* lépcső magas Hónon
ülnek, udvarhölgyekkel körülvéve, uszályuk végigéri az emelvény
lépcsősorát!
Mint mindenbe beugralhatö idegenek, elmentünk egy apacs
balba is. Apacsokai nem láttunk, csak szolid kereskedósegédekci. akik
bájos maníkúrös kisasszonyokai mulattattak. Az egész bálnak sokkal
feszélytelenebb hangulata volt, mini nálunk pl, egy gazda-bálnak. Az
apacsianyan ugyanis nem szabad szeszesital! mérni, limonádétól pedig
meg senkinek se szállt fejébe a virtus.
A Liiio nevezetű mutatóban már pezsgői kapunk, de ott lehel
is. Ez már civilizált társaság. A táncpaiketlen felváltva pereg a műsor
és táncot a közönség. Csatagatónak egy gigolö táncol valami furcsa
tangót a partnemöjéveL Minden harmadik laktusra rázkódnak egy
párat, mi magyarok elnevezzük „háromnapos hideglelésnek" ezt a
tangó-figurát. A közönség táncol e&lélyi ruhában, prémes kosztümben,
estélyi kosztümben, és majdnem minden no kalapban van. Társasutazásunk néhány tagja is kiáll tarigózni, ők azuUn párisiubbak akarnak
lenni a vérbeli párisinál, s azt se tudják, hogy rakják a lábukat, mint a
kényes paripa!
Ilyen muri ulán persze a flaíaluraknak nincs kedvük hazajönni
a szállodába, négy deü magyar levente elindul meghódítani az éjszakai Párisi- Jó volna tudni, hogy merre, meddig menjenek, de nagy el1S9

határozásukkal csak állnak az utcasarkon, mim szamár a hegyen. Ezt
nyilvánvalóan leolvassa mink valami német ish és megszólítja őket.
hogy [ártsanak vele. ö is lumpoJni akár!
A négy nagycszü magyar hagyja magái elcsábítani, és élvezeltemi egy lokálba, ahol a német kérdezés nélkül megrendeli nekik is a
pezsgői. Fizecésné! süt ki. hogy 200 frank egy pohár pezsgőnek az ára!
MÜSI veszik észre a kaiyúba jutott oaiánykák. hogy beugrónak a németnek- továbbá, tudomásul veszik azt is, hogy összesen sincs 200
frankjuk! Mii lehel ilyenkor tenni? Francia nyeívtudatlanságukra hivalkozva meglépnek fizeiés nélkül, és háborgó letkiismeretüktől űzetve loholnak j szállóig. így nem köveiéit el hazaárulás! a négy lekente,
mert nem sikerült nekik „lokálpatriótává., lenni Parisban!
A nagy kalandot a reggelinél mesélik eL Ez a história legalább
fűszerezi a reggelit, amely bizony elég gyatra. Zacskóba kötőit leafü
lóg egy tsésje fonó vízben és külön egy kanna melegvíz van a tálcán.
Előbb csak nézzük mi a fránya ez, mit kell vajon a külön vízzel csinálni? Talán mosogatni is nekünk kell? De aztán rájövünk, hogy a
tealevelei kell felhígítani! Ehhez a finom italhoz mellékelnek egy édes
kiflii és kész!
Aki tea helyeit kávét akar, rendelhel azt is. ha Tud! A reggelit
ugyanis telefonon kell megrendelni kinek-kinek a saját szobájából.
Mindenesetre értelmes nép a francia, mert eg>ikünk úgy rendelte a
reggelit, hogy magyarul mutogatta a telefonta: ho/zanak 3 kávéi! És
pont azt vitiek nekií
libednél már könnyebb a helyzet. Úgy mutogat az egész társaság, mini a bábjátékok figurái. A fagylalldesszertre nekünk még hideg
van. általános fejrázás a jelbeszéd. A krémre már Tabölintunk, hogy
.jÖheT. Finomabb siilusí nem igen használ senki, felesleges vesződség volna, úgy sem értik. Van aki kedélyesen azl mondja a pincémónek: Hozz. amit akarsz te tramplií s az boldogan mosolyog, azt hiszi
bükoi kapóit.
Sajnos, tényleg azl hoznak, amit ok akaniak. Délben clöélelL
este levesi. Az elöéiellel kezdetben baj ^ l L senki se akart hozzáfogni.
Később meg már olyan gyorsan hozzáfogtunk, hogy megettük az dóétel-pástétomot. mieíött a salátával odaértek. Aztán megettük a salátát
j/tóvégre, tudjuk, hogy mi illik! Az eJÓéieí néha olajos
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szalamiszeleL valami ftucsa körítéssel, amely retek-zeller- és tonna \z
közön ingadozik. LeheL hogy ez az a bizonyos articsóka, A pecsenyék
Earmrunűp fejten bab, gomba, nyers paradicsom és majdnem mindig
olajban síik kifli-krumpli. A levesek sűrűk, mini a püre. Kenyér nincs,
csak valami száraz stangli, nálunk habozás nélkül megtörnék prézlinek. Az étkezéshez mindig jár sajt és egy negyedliter bor. Olyan savanyú, hogy ez lehet az a bizonyos háromemberes márka: kötőnek keíl
lefogni a harmadikat, hogy megigya!
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Otienkctien Paris elten
V.

Ez Paris?.'
Paris látnivalói közül felejthetetlen az ismeretlen kaiona virágos, égő fáklyás síremléke a Diadalív alatt. - A diadalíven négy szoborcsoportozat van, mely felöleli az egész napóleoni korszakot Az
első szoborcsoport: a? indulás a harcokra. Kiáltó angyal hívja csatába
az ifjakaí, öregeket.
A második relief: A győzelmes Napóleont megkoszorúzza az
angval. A harmadik kép: a lázadó országok felkelése a leigázásból. &
végül a negyedik szoborcsoport a béke, amelynek nagy ára volt. A
katona hüvelybe dugja kardját, a munkás visszatér a búzatáblához, az
anya gyermeke bölcsőjéhez.
Felejthetetlen az Invalidusok templomában Napóleon sírja.
Szűrte márvány alapzaton nvugszik a hatalmas vörös márvány síremlék. Koröskörül bágyadtszárnyú gyászoló angyalok. Az üvegablak
festése olyan, hogy állandó napsütést varázsol a csavart márványoszlapokra.
Érdekes a gúnyos ellenteteket kereső párisi mentalitás. A Szent
Sziv-templom közelében állították fel annak az ifjúnak a szobrát, akii
kinzö oszlophoz kötöttek és kivégezlek, mert nem köszönt a

processiónak. Ugyanígy a Pantheonnal szemben sípoló, csufoJödó
Pan-szobor áll, mintha kinevelné a balon halhatatlanokat. A Pantheon
egyetlen nöi halottja Barthejotnak, a híres fizikusnak a felesbe, aki
egy napon hall meg férjével, s ide temetéséi azzal indokolták az és?
nem választhat el a sjtivtől!
Megkapóan szépek a hírei francia városok szobrai, egy-eg>
méltóságteljes* komoly* fenséges nőalak. Míg Strassbourg német megszállás alal! volt. Strassbourg szobra fekete lepellel vult letakarja, 5 a
franciák mindennap virággal látogatlak, mini egy felejthetetlen halottal.
A Szajna-hidak közül legérdekesebb az, amelynek pillérei katonaalakok. Egy zuáv-kaíonan mérik a párisíak. Jiogy meddig s;r a \iz.
Akinek nagyon rosszul megy a sora, azt a zuáwal hasonulják össze,
hogy talán még annak is jobb dolga van! Ez a zuáv lehet 3 párisi
Sanyaró Vendéi.
A párisi-templomukon a kereszt mellett 3 kakas is ott van, e?
ugyanis a francia címer-áHai. Franciaország óslakói a gallok- gallus
pedig Tatinul kakast jdent.
Az épületeken Manzárd ménrök öiök emíékét őrzik a róla nevezett tetőablakok.
Van Parisnak egy érdekes temploma. Sorsjegyen nyert pénzből
egy nagy diadal emlékére kezJték építeni, de a második torony felénél
elfogyott a pénz és csatavesztés következett a diadalra. Azonmód abbahagylak &£ építkezést, s ez a? egye!len másfél tűrnyú lemplom.
A Louvre látnivalói közöl csak néhányat említek, amelyek
lenyűgöző hatásúak. A síremlékek termében például házastársak síremlékén a nő halotti makkjának lábánál kutyas2obor vanT a férfi lábánál oroszlán. Jelképezi, hogy a nö hűséges volt és a férfi bátor
Régi síremlékeken a halolti maszk kezében kis zacskó van.
Valamikor ugyanis három részben lemették a halottat: külön a testet,
kiikina szivei, külön a beleket. A síremléken kis uma őrzi a sííiet és a
halóit zacskóban fogja a beleket, hogy a feltámadás napján kéznél
legyenek.
Van néhány izobor a szobrászatnak abból a korszakából, mikor azt akarták kifejezni a művészetben, hogy ne bízd cl magad ember, mert semmi sem vagy! Halál utáni képek vannak megörökitve
192

szobor-alakban: a testben kj-bejámak a férgek! Férfí-teslröl rongyokban lóg a leragotl hús.
Végtelenül bájos szobor a?, amelyik egy lizenötéves görög
leánykái ábrázol nagyleánnyá avatása napján, meghaló mozdulattal
teszr Je a Lábát ás a labdaütni a házi istenek iábáboz. számár? végeiért
a játék ideje.
1
A Madonna-szobrok eleinte merevek, az ég királynőjét ábrázolják, később előtérbe lép az anya. Legkedvesebb, ahol a kis Jézus
örök gyermeki mozdulattal tapintja az anyja aitát.
A LouvTe kepei általánosan ismerlek. Másolataik, képeslap
reprodukcióik beszélnek helyettem. A királyi ékszerek viuinjéról pedig nem lehei beszélni. A világ második legnagyobb gyémántját még
látni sem nagyon lehet, mert villogd ragyog, sugárzik, mint a nap.
Jellegzetesek még Paris áruhazai is! Kelvitcttük magunkat
mozgólépcsőn a Lömre melletti áruház negyedik emefetére, élményünk kimerítene egy Lengeri vihar összes kÓTtüneteÍL A mozgólépcső
ugyanis nem lépcsőzetesen, hanem S*ma talajon visz meredeken fölfelé s ha az ember megmarkolja a karlat az az emeletek vége felé felmagasodik s ugy vágja ki az utast, mini a huszonegyet? Hgyszeriben
lábnak nézzük a kezünkéi.
Az áruház negyedik emdeién bábszínház van a vásárló mamák
gyerekeinek. A mamák nyugodtan valogaihamak. Mindent sorra lehet
próbálni: blúzt, kalapot niháL szemelhet tizedannyi van. mind a mi
áruházainkban. Nem kínálnak, nem tukmálnak semmit, nem esküdnek
meg a vevő életére, hogy vetkezik a szépsége ellen, ha nem veszi meg
a kalapot. Akinek nem felel meg az áru, az nyugodtan elmehet, nem
cibálják vissza a íépcsöröL mini mifelénk, hogy: Nagysádkám, ha nem
talált megfelelő lelikabátoL vegyen esetleg egy fess fürdötrikót!
Paris üzlelei félig az utcán lügnak. Ki van rakva edény, bútor,
könyvT nyakkendő, maradék sdymtík, aníik holmik stb. Csak a tulajdono.s hüsö] odabenn, alig tudja megtalálni a vevő, mtkor flzetnr okai.
A foídaialti vasútera, a metrón smcsenek potyautasok, mert
addig le se jui az ember a fold alá, míg jegye nincs. Már a lemcneinél
kilyukasztják a metrójegyet, s így a kocsikban már felesleges a kalauz.
Csak masiniszta van, az ajtók úgy is maguktól nyílnak^ ha megáll a
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vonal, és automatikusan záródnak, ha megindul- Aki elkési az indulási
az itt véglegesen lemarad.
Szörnyen kedvesen és könnyedén bonyolódik le minden, l tkcresziezódéseknél ki van szögccselve az átjáró, s az OIE közlekedők
könyökénél, vagy tyúkszeménél szemvillanás alatt meg tud állam
akármelyik gyorsan suhanó autó anélkül, hogy a tyúkszemei molesztálná. Mérhetetlen forgalma mellen Paris az utolsó az autóbalesetek
sialiszukai listáján.
L.egaíább is így mesélie az idegenvezetőnk, akinek pedig minden sza^ál csak úgy n>ehQL Egyszer vontuk csak kétségbe mondanivalóinak az igazságáL Versaillesben, egész napi magyaiázaE uián.
- El is higgyük ezí mind. amit a tanár úr most mesélt? - kérdezte az egyik útitársunk,
- MTert. kérem? hüledezett a lanár úr.
- Mert ma éppen április elseje van! - feleltük kórusban.
Különben ö is nagyon meg voli velünk elégedve, amit nem is
csodálok! Hatvanan voltunk és kekre taszigáituk egymást, hogy egy
szavát is el ntr szalasszuk. És el is hittünk neki mindent.
Páns csak egy dologban cáfolt rá a tanár állításaira. Ö ugyanis
mesélte, hogy milyen páratlanul becsületes flép a francia- Előfordul
például, hogy egy újságárusnak három síandja is van s ö felváltva
posztok hol itt, hol ott. Ahol nincs on személyesen, oda kitesz egy
kosarat, s aki elvisz egy újságot, a kosárba teszi a? árát.
No, hát mi felmernünk az Eiffel toronyba. Találtunk egy fényképészt, aki ráveti bennünket, hogy fotogrataitassuk le magunkat a
toronyból s ó melíénk fényképezi az egész Pánst. Hátterünk lesz a
Notre-Dame, a Pantheon, az Invalidusok temploma s:b. Előre betasalla rajiunk a 16 frankot s reggelre Ígérte a Hotelbe. Öt se láttuk többé, a
képet se. a tizenhat frankot se. Nyilván 3 Pantheon nem akart vdünk
eg> képre állni!
Hát most len volna alkalmunk a franciák becsületességében
kételkedni, de eszünkbe jutott, hogy baj van! Páns renoméja megmaradt! A fényképész ugyanis megismerkedésünk pillanatában kijelentette, hogy nem francia, hanem angol.
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Móra-nagymama
„ . Itt vagyok, itt ülök édesanyám mellett.
Réges-régi vágyam mégis csak betelleili
Fdes öiöm gyöngye szemembe szivárgott!
Meg ludnam ölelni az egész világot!
Meg tudnám ölelni, karomba is zárom.
Oh. én édesanyám, én egész világom!
így írt az én Móra-nagymamámról a nagyobbik fia. Móra IstÉs amit ö így fejezeit ki könnyesen mosolygó nmekben, ugyanezt az érzést muzsikálta, zengte, dalolta, mesélte prózában* mindig
újra mes újra, az en drága nagyanyám kisebbik fia: Móra Ferenc.
Es ezl az érzést ragyogta az én anyukám fekete szeme, azt sugározta szavak nélkül is a becéző tekintete, valahányszor Móra nagymamára nézett Mert anyukám volt a nagymama egyetlen kislánya:
Móra Juliska.
A három lestvér egyforma rajongással övezte a „kenyér sülögeló" asszonyt, egyforma hálacsókkal borult agyondolgozott kezére,
egyformán állilott neki örök emléket versben, prózában ~ és az én
amukám gondolatban, meg márványköben, - a három testvér három
különböző édesanyát ismert.
István még ismerte a hollóhajű, sudárdcTekút sima homlokul,
barackvirág arcút. Azt. akinek ajka mesélni is tudott meg szóló szóiölöl. csengő barackról, mosolygó almáról.
Mikorra Ferenc a vílágrajött, akkorra megfakult a hollóbaj,
megtört a sudár jegenye, négy kicsi hajtást tépett le róla a difleritisz
fekete madara. Akkor már nem lakott nála könnyű helyen a mosolygás, a szeme mindig bánatot tükrözött -hajába beleragadoztak a bikanyáíak. amiket a gond-pókok fonogattak". barackvirág aica olyan volt.
mini a hervadó meggyfavirág. Ferenc után tizenöt évre született István.

És húszéves voli lst\án komolykodó, pipás Tanyai tanító, mikor
hazahívták az dsöszülönet a kis késónjött bölcsőjéhez. Ist\ámöl kérdezték a szülék, hogy mire keres7teljék a kislányt? Isiván felütötte a
kalendáriumot. Február tizenötödikén született a rigószemü csöppség,
február 16-an van Julianna napja.
- Legyen Juliska!
... Juliska,., Julika... Julka! édeseden rá a névre a kenyéisüto
asszony ajka, és szája szögletébe visszaszokott egy percre az a mosolygás, amit rég elhah kis angyafai Mitek magukkal a mennybe. Most
egy eleven angyalka visszahozta.
Do ez a mosoly már csak hahány visszfénye volt a réginek! A
gond-pókok már nem csak a feketehajat szőtték be fehér hálóval, felszántották már a sima arcot is. A kis Julkanak már nem jutón mese a
szóló szőlőről és csengő barackról, a kenyérsütö asszony nem igen éri
rá mesélni!
Mint a nólabeli édesanya, ö éjszaka sütött, hajnalban mosott,
reggel vasalt hogy mire Fercsike felébredt patyolatosan varja az iskolai gúnya, a csepp Julkának pedig ropogós legyen a rózsaszín réklije,
habosfehér a vállas kölénykéje, csillogjon a csatlós kis cipő divatos
rézorraí...
A meseszó akkor téri vissza a Móra-nagymama ajkára, mikor
Móra-nagytata halála után idekerüli hozzánk Szolnokra, és itt élt velünk, közönünk tizenkét esztendeig.
Hzí a tizenkét esztendőt, ennek a tizenkét esztendőnek kukoncamorzsoJós délutánjait, varrogató estéit, lángossütö hajnaEaiL végig
mesélte az én öreg nagymamám! Oh, ekkor már fehér volt a haja. mint
a galsmbpihc. ráncos volt az arca, mint a teTeló böraJma: kérges kezei
a suba-himzés örök-mozdulatához fonríátlanodtak, szemeit a cérnával
kötözőn tört-szárú szemüveg rejlegctie, alakja pedig olyan kicsire
zsugorodon a kétoldali iérv örök fájdalmától, bogy hatéves koromban
már túl is nőttem szegénykén.
Az ő élőének ezt a tizenkét esztendejét szeretném én megírni,
bogy teljes legyen az életrajza, amit a bollöfiinók fakulásáig istván
vezetett, az öreg szűcs haláláig Ferenc, de onnan kezdve az én drága,
gyönyörű emlékem az
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Tudok én mosolygó, megíiatlan titkokat a Feri bácsim életéből: ismerem a Daru utcának még feltáratlan rejtelmeit, mert én voltam a Móra-nagymama örökké meseszomjas hallgatója!
Én lettem a kedvence és a bizalmasa mindjárt, amikor kétéves
koromban idekerüli hozzánk. Csak a szemembe nézeti és nyomban
harmatos lett a pillája: l e kis cigány! Neked épp olyan kis fekete szemed tan. mini szegény nagytaiádnak volt!
A kávét már az ö ölében ittam, és nagymama megint elsírta
magát. A kávét is épp ügy szürcsölöd. mint o. szegény, mikor mái
beieg volt!
Ez volt az én ajánló levelem a Móra nagymama szivéhez, és etlől fogva kisajátított magának. O tanított imára, betűvetésre, olvasásra,
szépre és jóra, és ó ajándékozót! meg mesélő órák csodálatos boldogságával engem.
Tizenhai év távlatába kell visszamennem az emlékeimért, meri
tizenhat é\e nyugszik Móia nagymama egy szelíd ároyékú vadgesztenyela atatt a szolnoki temeióben. De mini sirp-a fölött a gesztenyefa
ágai. úg> lyutnak meg az emlékek is évről-évre a szívemben, s nem
kell ..felidézni" őket, mert nem is hamvadtak d soha. Csak eddig nem
mertem írni róluk.
Voli, aki ébren tartsa a legdrágább édesanya öiökégö mécsesét,
anacvnevu fiú, Ferenc.
L>e ma már öt éve, hogy ő is az égbe ment odakuporodott az
édesanyja kék köténye mellé, s ök már csak egymásnak mesélnek.
Róluk megpróbálok én mesélni, ha nem is a Feri bácsim ezerszínű szavával, de talán ugyanazzal a szívvel.
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ék a ,.DarU utcé"-hnz.
Móra nagymama mindig jól mosolygott, ha Feri fia önmagái
méfobüs kisfiúnak aposztrofálta az írásaiban.
Hogy csudajö kisbaba volt. azt nagymama is elismerte. Mini
egy kis öreg, olyan komolyan es megértben szemlélődött kifelé a böícsóböl. es sohse türelmetlenkedett, ha 3 kényetek kiszakiiása és bev&
test miau várni kellett a í édes anyajejre.
Megvárta, míg az utolsó kerek cjpócska is bekerüli a kemencébe, és akkor megszólalt szelíd figyelmeztetéssel: - Most már majd
szopok!
S ez az öss^eölelke^ö pár perc a kis sárfllm, ez voll a nagymama pihenése a napi robot órai között s ezek alatt az áldott percek alatt
kezdte gyűjteni a Dani-uícai kisfiú a sohse fakuíó s/inekel a legjobb
édesanya portréjához.
Ez a megértő komolyság, mely a kicsi Ferkót jellemezte, később a Dam-uicai gyenuekbanda hatása afatt egészséges rakoncáijansá^gá oldódottBar az is Icíiet hogy Fcrcsike az ö korán jelentkező anatómiai
érdeklődését akarta kieJégíteni akkor, mikor játékos gyerekcsin} böl
megpróbálták felakasztani Sánta MísbáL
Ennél a müveiéinél már az én anjTikám is részt vett úgy is,
mint hiieles szemtanú, úgy is, mint hóhér asszisztens. A kis JuJiskának
ugyanis akadtak a Daru-uIcában megfelelő társnői, ellenben a Feribát>ja bandája nagy kegykepen öt is befogadta, Ezt a kegyei, természelesen, meg is kelíeti szolgáfinaT és az ö feladata voll megszerezni a
nagymania száríiókotek-t akaszias céljaira.
Az akafiziás alapötletéi az öreg szűcs meséje szolgáltatta, aki a
48-as sTatáriumrÖl regélt figyelmes apró hallgatóinak Másnap már a
gyertkbanda ki is akarta próbálni ar akasztást, amely csupán abban
különbözött a hivatásos hóhermüvektiöl. hogy itt az áldozat önkém
jelentkezett. Sót, Sánta Miska csak többrendbeli testvéries után tudta
magának kiveíekedni azí a megtiszteltetést, hogy Őt akasszák fel1
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Fcrcsike is személyesen akarta érzékelni az akasztott ember impreszsziöit. meg baráti körük többi tagja is. Juliska megelégedett a néző
szerepévé IHamarosan megelégelte az akasztott ember dicsőségét Sánta
Miska is. de minél jobban kapálózott a kölélen. annál jobban meg voltak elégedve szereplésével a nézők!
Még biziatták is. hogy: jól van. Miskai .. Ugrálj csak. Miska!... 4S-ban se csinálhattak különben, mim te. Miska!
Miskának már a nyelve is kikívánkozotl a szájáböj, mikor a kis
Julkának eszébe jutoii, hogy kár ebből a látványosságból az édesanyjukdi kifelejteni. Szaladt hát a kenyérsütő asszonvérí: - Jöjjön hamar,
édesanyám! Sánta Miska már a nyelvét nyújtogatja!
Szegény asszony gondolatában felfémleti az öreg szűcs meséje
a statáriumról még akarta JS mondani akkor mindjárt, hogy: Ugyan,
apjuk, nem kell ilyet elmondani a gverekek elöttJ .. Mosi hát felkapta
mindjárt a szücs-oltöL ügy füiott a padlásra. Éppen idejében, hogy
Lenyisszantsa az akasztón Miskát?
Aznap este íercsikét épp ügy kiporoflák. mint a Daru-utca
valamennyi IÍJÜ hajtását, csak éppen a kenyérsűtö asszony
megszeliditette a fenyítö kéz tempóját. Odaszólt ugyanis az élete párjának: Sajálmaganak is juttathatna kend egy porció mogyorófát. minek
mesél olyanokat!...
A balul végződő akasztás cseppet sem lazította meg a gverekbanda összetarlásáL Csak ezenlúi szelídebb vizeken evezlek! A székhely továbbra is a nagymamaék portája maradt, még pedig: jó időben
a? udvar, rossz időben az öl!
Az ólban ritkán tanyázott hizö. éppen azért tiszta volt, mint a
patyolat! Fehérre volt meszelve kívül-bd&l, a földjét pedig a kis Julkának kelleti naponta felsepemr. Ez volt a feltétele annak, hogy öt is
beeresszék ebbe a ..tündérkastélyba!"
A kis Julka seperte is boldogan a mesevárat, s mindig csodáltfozolt. ha édesanyja könnyes szemmel nózte az üres ólat. Ok, bizony,
jkkor sírtak volna, ha gyönyörű palotájukból „kitúrta" volna őket valami röíogó szörnyeteg!
így szabadon uralkodtak az űsszö termeken és Fercsike nagyszerű színielöadásokat rendezeti. A darabokat szeméEyesen ina, ren199

dezte és játszotta, mint egy fíók-Sekszpir legszebb voli a „Három
csizmadia'* cimu szomorújaték, ameJy egészen addig bohózat volt,
míg a csizmadiák össze nem verekedtek. Ártól kezdve azonban határozottan tragikumba süllyedt!

1939
Márton-napok
...Az öreg szűcs mór nem panaszkodik
Az öreg szűcs már szépet álmodik...
November IZ-én van Márton napja, ez \oll az én ismeretlen
Móra nagyiatám névünnepe,fcnmindössze csak egyszer láitam. szegényt, de az\ nem is lehet ismeretségnek minősíteni, mert úgy mondják: nagyon sírtam tőle. Karonülö baba voltam még akkor, s hiába bújE
be na^>iata megnevettíiéseni miatt a? asztal alá. hiába ugrált guggolva, hogy: n£zd-e> lelketskern. ihol a majomember!... én csökonyösen
itat fám az egereket!
Most azt a köfuiyfátyolt siratom, ami akkor eltakarta előlem a
Mánon szitás drága arcáU s így nincs róía valóság színezte emlékem,
A7
csak egy kopott (biográfiám. - egykori fényképész laJán maga sem
tudta, milyen stílszerü remekművei alkotott, mikor négyícveJü lóhere
közepébe ilíeszlé a nagytata pipás. huncut képmásai. Kis fekeie szeme
csak úgy kacag a képen, fehér bajusza mókára re/düJ, , Oh. de nflg>^n illik hozzá a négyíeveiü lóheie!
Mert mítiden sorscsapás ellenére a szerencse fia volt öT. Szerencsés \oU, mert megjátla a sái^a Isörömke. meg a bársony ka- *irág
i^épsetíét^ megértette a belük muzsikáját- s az élet kincsének nem az
aranyat tartolta, hanem 3 hétköznapok apró öröméi.
A papirfolográfia mellé az ö leJki képmásának a szincil a Máit
nagsinama Márton-napi emlékezéseiből raktam össze. Mert
november 12-e az öreg szűcs szelleméi idézte.
November 12-én Móra nagymama ünnepélyesebben öltözöl
mini máskor. Kék félköiény helyett feketét kölűtt, barna delén fejken-,
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dö helyen fekete selymet. Taika zsebkendőjét félretette, s elővett egy
©•ász-szegéíveset. Nagybetűs imakönyvéböl elmondta a holtakért
való imádságot, uiána lemorzsolgarta a fájdalmas rózsafuzért. Szürküleikor egö gyertyát len a konyha ablakba, s őrizte a lángját az utoísó
pislákolásig. Ha nag)iata kitekintett valamelyik csillagon, mind™
Márton napon * isszaragvogoll rá az emlékezés piros lángocskája.
S ha meséért kuporodtunk ilyenkor, a nagymama közelébe,
mindig igy kezdődön a mese.
... Az én lányfcoromban még az volt a szokás, hogy ha vafame3>ik legény kitanulta a mesterségét vándorútra indult. Eg> este az én
imék portáj ara is bezörgetelt két vándorlegény: szállást kértek.
Édesapám kikérdezte őket: mi a mesterségük, honnan jöttek?, ,. Én ezalatt vacsorái készítettem, fekhelyet csináltam nekik.
Az egyik pirosarcú. fekete legény Te nem vélte rólam a nevető
szép szemét. Látszott, hogy let&zik neki a íuíge kezem-járása, meg az
illendő komolyságom.
Nem ment el a vándorlegény másnap se, harmadnap se. ott
maradi örökre, ö volt a ti nagylatátok!
Így lett nagylala remekes szűcs Félegyházán, később pedig ke*
lánc szőlő, pár hold földecske boldog tulajdonosa. Ez már közös szerzeménv VOIL ugyan inkább a nagymama, mint a nagyiata szerzeménye!
Mert nagytata úgy gondolkozott, hogy amit neki juttaí a jó
isten, azt neki is meg kell osztani mással!
Egyszer például kiment a szőlőbe, hogy hazatalicskázza a kis
hordó törkölypál inkái. Bizony, jó messze \an a félegyhazi szóló, lehet
a tárastól *agy hét kik>méter! Meleg őszi idö volt, leple a por, sütötte
j homok Márton szűcsöt, megállt hál egy percre, meg egy kortyra! Kis
G\eg pálinka is volt a hordó mellen, útközben előforduló megszomjazas esetére.
Koriyintás közben Játia Márton szűcs, hogy egy vándor lót
legény szürenkezik az árokparton. Magyar ember nem szeret magában
inni. Márton szűcs is megtörölte az üveg száját, s odakínálla a tótnak.
Igyál, cimbora! Magam főztem ezi a pálinkát! dicsérte büszkén, s nem nyugodott, míg a EÓt is meg nem győződött róla, hogy milyen párailan pálinka az!
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Lehet, hogy mást a földhöz vágón volna az erős pálinka, de a
tótól talpra állította! Felkeit az árokpartról, s mellészcgödött a hordónak. Hél kilométeres úton sokszor keríilkozik alkalom a pihentetésre,
főleg, ha ketten szomjaznak! Mikor már a hordóból kellett újraszivatm az üveget a lotban is felébredt a gavallérial
Kibontotta a bátyus zsákját és megállította Márton szűcsöt.
Kicsit dadog* a lógott a dikczohoA de végre is kmyögte. Gazduiam, én
nyem fogadhatom el csak úgy a maga szívességél, kell azt nyékem
viszonozni, azzaí kiemeli a batyuból egy szépen cifrázott búcsús botüL £ neki ajándékozta Márton szűcsnek.
Erre megint áldomást kelleti inni, az áldomásl víszoiu újabb
bottal köszönte meg a tólocska.
Az új botért újabb korty dukáK a kortyért megint, bot!
Harminckét bot volt a Márton szűcs taheskáján. meg így erősen kotyogóhordó, mire kicsit aggodalmasan hazaó^akodott.
A lói legény se nagyon könn>ebbeden meg a harminckét bot
bijávaL mert a hátán ugyan engedett a nyomás, de a fejét ugyancsak
húzta valami lefelé!
Márton szűcsnek is a „fejét", meg az „eszét" hibáztatta a felesége, mikor kitudódott a botok története, pedig hát az öreg szűcs „szíve" volt hibás a dologban!
Az 3 kedves, bolondos jó szive, amely percig se sajnálta a pálinka hasznou hanem még örült is, hogy mosl minden Daru-uleai kis
mezítlábast behívhat. Oyere, kapsz egy cifraboioii
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1939
Márton-napok
Drága jó Márton szűcs sohse sajnálta a pénzt az olyan dolgokén se, ami* a felesége „hiábavalóságokénak nevezett. Ö biztatta fel a
kis Julkát, hogy áJljOn ki húsvéthétfőn a kapuba, és hhjon be minden
rózsavizes gavallért, mondván: Gyere be. te! Ha meglocsolsz, krajcárt
ad édesapám! Adori is. Még akkor is, ha fabatkái se érö kütvi? volt a
locsolkodó süsölvény ronggyal lekötött orvosságos üvegében.
No, mikor aztán hét unokái számlált a pesti fia ulán. akkor
maradéktalanul teljes volt a boldogsága! Nem csak lehetett volna madarai tbgatni vde, de fogott is örömében, mikor a legöregebb pesti
unokája megkapta a szamárhurutot! Márton nagytaía bebizonyította,
hogy a közismerten poros féiegyházi levegő 3 legegészségesebb orvossága a sy-amarköhögésneL, és vitte macával, nagy diadallal az unoNyilván összejátszott a bacílusokköl. mert pár nap múlva már a
második unüka is szamaTköhögötu egjr hét múlva a harmadik is és két
héten beíüi otthon volt Félegybázán mind a hét!
Ez volt az utolsó napfényes nyár a nag>taia télbe hajló életében! Reggelenként összeszedte a „szamarai!", s vitte őket magával a
szőlőbe1 Ott aztán olyan csudák estek, hogy halcukor Termett az cpertan. csak m£g kel len rázni! Az akác gall von meg leveli béka lakott, aki
mindig megjósolta, hogy mi lesz az ebéd holnap? De persze, csak
nagytata értette a béka-szói!
Volt is nagytatanak olyan tekintélye az unokái elölt, hogy no!
Mikora hároméves Jánoskát, aki igen szerCtle magát nézni a tükörben,
megkérdezte egyszer, hogy: No, lálsz-ű szamarat a tükörben?... Jánoska huncutul odakacsintotr a mögötte álló nagytatára s úgy fctelle;
Látok egyet, itt a hátam múgöuT
Nagytata vidáman dömicköfre meg 3 kis. bölcsei, s megjósolta,
hogy ebból legalább is püspök lesz.
Ez a jóslat ugyan nem teljesült mert Jánoskából tanár lett, de
igy legalább állandó alkalma van szamarat látni!...
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Nagytatatói azián, hogy a/ unokák elbúcsúztak, az élet is lassan búcsúzködni kezdett. Sorra visszavett lófe mindent, amit az ifjúkor
hajnalán ajándékba adott neki. Megtöri a szeme csillogása, megfogyott a füttye, megfakult a hangja. Felejteni kezdte már a szavakai is,
s akárhányszor előfordult, hogy mire álért a boltba, elfelejtette, mién
is küldte nagymama?
L'gy magyarázla W aztán a bohosnénak, hogy: Azt adjon lelkem, amivel tüzet csinálnak!
- Papírost Móra bácsi? - kérdezte a boltosné.
- Nem azl, lelkem szomszédasszony!
- Szenet?
- Azt se! - törülgette veritékes homlokát Márton szűcs. - míg
végre eltalálta a boltos, hogy T>gyufa" kell Móra bácsinak!
Máskof az „élesztőnek" a nevét fefejtelte el, csak azt hajtogatta
egyre. Olyai adjanak, ami a kaíácsba kell!
Felsorollak neki a íiszteL vajat, tejfelt tojást, c-ukrol* mazsolát
mérgesen ra?ia a fejét szegény Móta bácsi. Végre kibújt a boltosból a
foníos kalácsalkatrész: a/ élesztő! Vitte Márton szűcs boldogan is,
resicHkedve is, men tudta, hogy a feleségének nem kenyere a hosszú
várakozás! De most egy szó szemrehányást se tért a kenyéraütö 3S2szuny, csak a szeméhez emelte lopva a kék köténye csücskét.
Tudta már, hogy fogytán van a subavan-ó szűcs fonala.
hgysíer még teljes fényében kisütött a napsugár az öreg pár
fölött: a/ arany lakodalmuk napján! Ott volt Pestről a Pisia fiuk a hét
unokával. Szegedről a Fercsi gyerek a [envirágszemü Pankával. Szolnokról a „kis" Julka. a nagyobbik Eányá\al
Csók, könny, áldás, poharköszöniők, meleg öleikezés.. Én
kimaradtam beíöle. Olyan kicsi voltam még, hogy itthon hagytak. Elszatasztottam az utolsó ismerkedési alkalmat az öreg szűccsel, 5 mire
keresni kezdtem a nagyialámaiT akkorra ö már odafenn foldozta a jó
Isten agyonhasznált báránybór subájáL

1939
Móra aagimama 2-1 órája
Móra nagymamának nagyon rövid áímoí osztogattak az éjszakák! Pirymallatkor már szedciözkodni kezdett, felsötétben, tapogatózva, hogy észre ne vegyék a belső szobában a draga ah ók.
Meri ha észrevették, kijöttek, vissza feki ették, és megmutattak
neki. hogy még csak fél háromra vagy háromra jár az ídö.
Nagymama azonban csendben szöszmötölt, mini egy óvatos
kis széliem. Yékonv fehér haj ál ki fésülte, belefom egy keskenyre hasitoti vászon csíkot, s azzal csomózta fel ügyesen a fejére, mert nem
állottá szegényke a szúiós, kemény hajlüket
Másik kél gondosan őrzött rorseydarabkáva! a meleg harisnyát
kötötte meg s felhúzta a puha ebelaszlin cipőket, amik legkevésbé
törték a mindig sajgó, fáradt öreg lábakat
A flanelt alsószoknyára következeit egy bevágott /sebes fcstö
szoknya, ebben bújt meg a mindig elére hajtőn zsebkendő, meg a nagy
szemű olvasó, ami később átköltözött a fesiö szoknya fölé húzotí felső
szoknya zsebébe, s oil lapuk meg mindig, elérhető közelségben, a
felköt én y alatt.
A felsöszoknya anyagából készük a meleg rékti, s azonos szinü
volí a mindig fnssen vasalt fejkendó. amikei a szürkület homályában
igencsak kifordítva veti fel a mi koiánkelö nagymamánk!
Mikor az öltözködéssel elkészüli, lopakodva megcsinálta az
ágyat, felrazta a derékaljat elegyengette a párnákat, meg a dunnát,
leieríielie a lakaróL s visszaüli szépen a vételt ágyra. Összekulcsol la a
két kezel a derengő hajnalban, hosszú megbeszélésekéi folytatott a jó
Istennel. Imádságos szavakai váhotl a mennybe lakó nagytatával, kikérdezgeae égi sorsukról rég elköltözőn picinyeit s elábrando^ott
róla, melyik mekkora lenne, ha élne!
IKen édes idöíöilcssd virrasztotta ki az öl órái. Akkor haragos
fejcsóválások közepette indult az álomszuszék cselédke zord felébresztésére. Micsoda dolog ez. hogy még mindig alszik?! Hej, ezek a
mai fiatalok.
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Nagymama elhatáiozla, hogy keményen megpiszkolja a lusta
Kalit, Pannit vagy Juksát, de mikor meglátta a párnába fúil kócos
gyerekfejei, az egészséges álompírt i> kerek arcon, akkor fabujj hegyen
tipegőn d onnan, és fogta a füzfasqnői, hogy felsőpere a hétalvók
helyett az udvart!
Udvaiseprés után újra megnézte nagy fejcsóválások között a
kitartóan szuszogó KaiiL de megint csak nem küllótte fej. Ment helyette tüzet rakni a konyhán, és megfőzni az unokáknak a ,.valódil\
A kávénak ez a? emevezése lölem származón; én ugyanis
minden hajnalban a koplaló fakírok éhségével nyitottam ki a szememéi, s a szememmel eg)idejüleg a számat.
Ahogy a kis kakas reggeli himnusza a: kukurikú! úgy visitotiám én bele a hálószoba csendjébe, hogy: kávéi!
Anyukáék hál illő óvatossággal adlak utasítási minden reggé] a
kávcíÖzésre. s nehogy én - a „kávé" szót hallván - megbokjusodjam a
Türelmetlenségtől mini a kincstári csacsi a trombitaszótól. anyukáik
igy oldották meg a problémát: Mama, leíkem, fözze meg a ^valódit"!
Nagymama ebból tudta, hogy a ..valódi", alán kávé énendö. de
kei nap a]atl magam is rájöttem a csalafintaságra, fcttól kezdve igy
kö^zönlöilem a hajnalt: Hol a valódim?! Hozzák már azt a valódit!!?
Nagymama hozta is! S micsoda finom megleperéseket hozóit
mellé!
Nagymama pompásan tudott laskát sütni, jobb ÍZÜL mini a macesz, mert ö sót is tett bele. Kinyújtotta, mint a fevé! lesztal. olvan
kettkre. hogy cirklivcl se lehetett volna kerekebb, s fekerte a platmra
siioii. hlobb telhölvagosodotta (észia-azlán lepirul t, s kévé mellé jobb
volt minden csemegénéJ!
Ha kenyerei sütött nagymama hajnalban, akkor a reggelink
mtfflett kacsazsírban sült lángos illatozott, rózsapirosan és mókásan
megszurkak képpel, hogy pufókabb legyen.
Vagy Eonatos kalács ne\etetl ránk a kaves csésze letején. szemelvünkhöz méreteién miniatűr kiadásban. Vagy rácsos kalács. Isten
tudja, hány ágból sodorgatva, a nagymama csodálalos művészetével!
Varázatudomány lakozott az ö kérgesre ferdült injaiban, men úgy engedelmeskedtek neki a lágy kaJácsíészták, mini királyasszonynak az
apródok.

A fánkjai szalagosak voltak, mint az ünneplő gyerekfejek; a
vakarékbót pedig, amit a vájdling oldaláréi leszedéseién nagymama,
olyan akfcürátus kis kalácsgalambokat sütött hogy szemük is volt fekete borsból, meg hármasba vágott pávás-farkuk is. A begyük meg
úgy duzzadt, mintha éppen tele lett volna tiszta búzával. Ezek voltak
azok a „sült galambok", amik tényleg a ..szánkba repültek"!
1939
Móni nagymama 24 órája.
Reggeíi után mindig egy kis nézeteltérés következett nagymama meg anyuka között. Anyuka nagymamát biziaiia: - Feküdjön le
eey kicsit, anyám, ma se volt mé^ három óra. hogy telkeit!
- Dehogy fekszem Julkám. Főzni akarok én finom ebédet az
en két unokámnak! - tiltakozóit nagymama. — Te csak eredj be fiam.
ne szívd czi a párás levegőt
- Hát csak nem gondolja, anyám, hogy engedem a sparherd
mellen toporogni! - erösködött anyuka. - Maga már eleget ilolgozoti
életében, most pihenjen!
Erre már erősebb fegyvert vett elö nagymama. Elfutotta a
könny a szemeit, ügy mondta sirva: - Ügy Eálom. nem vagyok én már
jó semmire! Ka már semmi hasznomat se lehet venni, jobb is volna
nekem, ha a told alatt feküdnék!
F-ire nem vott apelláta! Anyuka is elsírta magát és kivonult a
konyhából ahol diadalmasan véne át a fővezéreiét nagymama.
Ez volt a mi legnagyobb örömünk! Mert sohse készült ebéd a
mi megkérdezésünk és legfelsőbb beleegyezésünk nélkül. Nagymama
velünk eeyütí utálta a modern konyhát a vitamindús spenótot vasiartalmú kelkáposztát roppant egészséges sóskái és más hasonló gyerekszómon tú és gyomorkeseriló tápszereket.
Neki speciális receptjei voltak, amikért - és olykor amiktől! —
minket kicsit ktlelt a hideg. l>e akármekkora hideglelést is megéri
volna például a tüdóstáska leves, mert a táskák fövés közben megdagadtak, mint a vitorlák, s ügy úsztak a levesben, mint a felfújt kapricok.
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Aztán szívesen szavaztunk mi, gyerekek, a kukorka-gölödin
levesre is, meri a kukoricalisztből készüli gombócok csak egy fokkal
voltak puhábbak. min[ az ágyúgolyó, - és finom, édeskés izük volt - s
a mellen nagyszerűen lehelen őket, hol a jobb, hol a bal-pofába tolni,
mintha a fogunk fájna!
Ugyancsak kukoricalisztből készült kedvenc süteményünk: a
máié avag> görbe, amely cukros tejjel, fonó zsirraT elkeverve, ropngósra süné, jobban ízlelt nekünk, mint a íorta. Mostanában is szoktam
sütni görhét, mert felidézhettem mellette ezt a boldog, nagymamás
korszakot. De Islen a megmondhatója, nem az az íze van az én málémnak. mini a Móra nagymamáénak. Az övébe a szise is bele tolt
sülve, azért volt olyan édes. Az enyémen mindig átüt a kukoricaliszt
kesernyés valósága.
Drága nagymamánk! Megédesílelt 5 nekünk mindent'
Még a bablbzeléket is cukrozva cteite velünk, elhitette, hogy
akkor olyan, mini a gesztenye! Mikor azlán a háború alatt a ká\éba is
alig jutott cukor, taktikát változtatott a mi drágánk. Hagymát piritolt a
babfözelék tetejére, s kijelentette, hogy ehhez nem illik a cukor. A
piritolt hagyma azonban olyan a babfőzeléken, mint a sült szalonna,
ig\ már aztán a pecsenye is felesleges a babhoz.
És felesleges Jen a hús az édeskáposzta Ibzelékhez is. mert
megmagyarázta nagymama, hogy az édes káposztában a káposzta a
főzelék, a krumpli meg a hús.
S micsoda pompás uzsonnákat tudotl elébünk tálalni akkor is.
mikor jegyre adták a kenyeret, s szegény kis anyukánk könnyes
szemmel, de zárva lartotta a spájzol.
Nagymama uzsonna tájban ránk kacsintott, s nevetve idézte a
régi jó inasmondást! - Zsebbe a kulcs, ládába a kenyér, - hát le bolond inas. mért nem eszel í?
Noh de keritett ó mindjárt egy heverő rostát, meg egy pár csö
partogatni való kukoricát, a csutkából tüzet rákon, s egykettőre táncolni kezdtek a rostában a fehérruhás kukorica-tündérek, mint a gubóból kell pillangók. A királynak nem lehel ennél különb uzsonnája.
S ha elfogyott a pattogtatni való kukorica, főzött nagymama
csemege-kukoricát! Az is remek nyalakodnKaló. akárkinek ajánlhatom. A kukoricája az éhségről haszna!, a leve a köhögésről, UnalomZOB

űzőnek se utolsó, men szemenként kell a kukoricákat kiharapni a léhájábóL a/ ugyanis se mini táplálék, se mint orvosság nem ajánlatos1.
Kukürica-szemelgetés mellett elmesélte nagymama „Argyélus"
királyfi és Genovéva históriáját, vagy a Tizenkét gödölyéi.
Mesf helyen választhaltuk a kártyázást is, két kártyajátékban
nagy mL-ster volt nagymama. A ,.durák"-ban is, meg a „kísértös
hühü'-ben is rendszerint mi maradtunk benne. Ö olyan ügyesen has?nália a tromfokat, hogy mindig kitisztázia magát a slamaszlikából, de nekünk valamelyikünknek mind a harminckét kánya a nyakán maradt. Ez Jett aztán a Jiühü".
Ha a Jiüml" puyeregm kezdett nagymama megvigasztalta: Ne búsul] siivem-szotty1. Csak t-inél nagyobb baj sohsc crjen?r,.
S a bridzs, romi, Joíly Joker, karók* pikkek és szlemmek mai
világában mi még mindig „kísértő* bühüí" szoktunk kart)ázniT s a
hühü ma is clpiiyeredik, mcn oem mondja neki a diága hang- hogy ne búsulj, szívem szottyí
1939.
Háborús idők
... Napfényes nyári délután volt. Nővérkém, meg én egész nap
nem bírtunk a jókedvünkkel, hol füttyszó, hol dúdolás, hol kacagás
alakjában csotdult ki ajkunkon az öröm.
Móra nagymama rosszallóan nézle ezt az oktalan viháncolást
nem nagyon szerette, ha bolondoztunliAz angyalotokat látjátok már megint! - mondta ki ránk a szentenciát, s újra beíenrerült az imakönyvébe.
Mi pedig hangosan vigadtunk tovább, mert tudtuk, hogy nagyszerű kilátásaink vannak délutánra! Cukrászdái fagylatlozáséft kerülgettük anyukát s 6, szokás szerint, nem mondott se igent, se nemet,
csak mosoJygott. hogy: majd elválik!
Mi azonban sejtcilük. hogy nyeri ügyünk vanT mert anyuRa
ránk adla az új,rakottszürke lüszterszoknyát. babos nyakkendös fehér
ddénbtúzt s a virágos kis szalmakalapol. Ajiyuka csipkezsabós pepita
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selyem ruhát ollött apukán magas keménygallér ágaskodott: hullámos
bamahaján szalmakalap s „fúr allé Falié" karjárj akasztóira 3 sétapálcál is. £z utóbbira azért volt szükség, mert én nagy előszeretetté]
csámpáztam. s olyankor apuka a sétaboital hátulról kétfelé igazitolta a
lábaimai.
Most is d ó i mernünk mi ketten, Grétikével, mögöttünk jőtiek
anyukáéfc. A boldogság, elégedettség, életöröm úyy öleli össze bennünket lálhatallanul, szinte észrevétlenül, de azért mindannyian éreztünk \aíami nagyon jói. kifejelheti énül s/épet. hogy így sétálunk át
az eleien is mindig, ni ml most a nyjn napsütésen.
S az elsó lámpaoszlopon- ami utunkba került fehér falragasz
sikollotta beEe gyászt>elűkkel a nyaii ragyogásba azl a véres s^óL hogy
Mozgósítás.
Apuka fehérre vártan olvasta el a hirdetést: anyuka sótér szeme
tele Jeti ismeretlen rémüleliel s mi értelmetlenül, de néma szorongással búcsúziattuk a fagylaltozást.
Apukái az első trajiazpűHlal elvitték, éppen a valóra vá9ó álmok küszöbéről: berendezés e!6tl állott ugyanis az új iskola-épüki,
csodálatos fehér paloia. romantikus toronyórával, emeleti erkéllyel,
külön os/Iopos. lépcsős, elökeíő kapubejárattal, - előkertekkel - és
százezer gyönyörűségei, amiket apuka a4 épitésszd együtt terve/ett.
rajzolt és álmodon.
Es berendezés előtt áJlotí az épüldben lévő „fgazgatöi lakás",
amelyben nekünk külön fehér gyerekszoba készüli, éppen megérkeztek a rézdíszes fehér angol ágyak, a tükrós fehér szekrény, a2 asziaL
meg a karcsú fehér székek, a niárványtetejü éjjeli szekrény, a bodros
tüllteritők, édesapánk merhetellen szeretetének, anyukánk tékozló
jóságának megannyi tanúja.
Ebben a lakásban már nagymamának is külön szoba készült, de
ö nem fogadta el!
- Én már csak kitartok a konyha mellett, mint a fázós macska!
Tűzhely mellett szeretnek már a/ ilyen öreg csontok! ~ mondta makacsul, s behurcoJkodoll a konyhára. A kredencen balról volt a sóianő.
jobbról az ó két imakönyve, meg a szemüveg. A kávéscsészék háta
mögön bújlak meg gondosan összesodorva a nagymama vannivalöi: a
hokedli takarók, meg a konyháéira fok. Ma is úgy érzem, hogy csak
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hátra kell nyúlnom az öreg kredencen, s mindján markolhatok valami
puha pamutmatringot vagy nagy lyukú hímző tűt men a kicsibe már
szemüveggel se látott szegény befűzni,
A háború alatt ugyan szünetelt az ilyen „luxuskézimunka1',
•\bog> apukái elvinek, anyuka már csak a rózsaszín láborilapoknak
éti* & nagymama álh a fefdúk fészek közepén féltő, gondoskodó, irányító szeretettel.
O már akkor elkezdte a háborús takarékoskodást mikor még
nem is. voll ra parancsoló szükség. Az „ebelasztinv cipőket nyugalomba helyezte, ne kopjanak a ház körül, s katonaposzióbol varrt magának
mamuszt. Ha hideg volt a konyhakó, kibélelte a mamuszokat papírossai, a kiszolgált harisnyákat megfejelte, megtalpalta, semminek se volt
szabad kárba veszni 1
Minket, gyerekeket is leszoktató*! a cipökoptalás luxusáról, s
mivel nekünk is nagyon imponáltak a „mamuszok". nekünk is varrt
ilyeneket házkörüli használatra. De a mi mamuszainkat már kihímezte
tulipánnal meg kacskaringós levelekkel, mint valamikor a nagytata
subáit! A mi mamuszaink talpszegélye piros rongydaiabkákbó! készült, s a fdsúszegélye is színes paszpólt kapottl Rá se lehelen ismerni
benne a csukasz&rke katonaköpenyre, mini ahogy mi a nagymama,
meg az anyuka örtálló jósága miatt a háború minden szomorúságát
megszépítse, eltakarva, kiigazítva láthattuk csupán.
Csak abból tudtuk, hogy valami nints rendben, hogy az iskola
épületbe nem érkeztek meg se a padok, se a fekete táblák, se a fizikai
szertárba a holmik, se a természetrajz* szertárba a kitömött madarak,
se a diákok'
Az iskolaépületből katonakóiház len. ahol öreg diákok tanulták
a fehér köpenyes doktoroktól, hogy a hazáén szenvedni, elnyomorodni, meghalni: édes.
Az iskolaépület romantikus toronyórája megáltotk mert nem
tiktakolhaion boldog órákat: s az összes tantermek ablakára rászereU
virágládákban sohse nyílolt árvácska, muskátli, meg hajnalicska, amit
pediy anyuka még a tervrajzra is odapontozgalott piros ceruzával.
A kórházon vöröskereszteszászíöt lengelen a szél. ami mellé
olykor felröppent a nemzetiszmű lobogó is. egy-egy győzelem alkalmával, mikor fáklyás menetiéi és zeneszóval ünnepen a város, és a

szobánk feletti kórfiáziermekben boldog mosollyal haltak meg a sebesüliek.

1939.
Háborús idük
S az is fijresa volt ebben az időben. hogyha nagymama az 6
szazlevdü réte&eii sütötte, nekünk mindig csak a bodagja jutod! A
cukorral hamvazotL tenyérnyire szeleiéit mákos, diós, almás, túrós
rétesek mindig fel kerül luk a betegszobákba a sebesült katonáknak.
Nagymama sóhajio reménységgel küldte nekik a leli tálakat,
abban bízva, hogy hátha a mieinknek is süt valahol egy kis édességet
valami öreg anyóka.
Szereitek is „Móra nénii" a katonikf Az élűk kezet csókoltak
neki, a holtak meg áldási küldhették rá odafentről, mert egyiküket se
engedte eliemetni virág nélkül Csak azért bajolt a kertben szekfüvel.
meg violávaL hogy ki ne vihessenek baloliai búcsúztató virágcsokor
nélkül. El is siraiia mindegyikei az édes síülojc vagy a hitespárja helyeli, s imádkozott mindeg>ikén?
Úgy be voJi osztva a hábonís időkben nagymamának az imád$ág. mint a papnak a breviárium. S biíűíl is az imák csottalévö trfjében, de szükség is volt rá. hagy bízzék. A vején kívül öt unokája bara \ iJág minden táján a magyar lobogó alatt.
Egyik nap innen, másik nap onnan jött egy fénykép: Laci viénnet kapott, Józsi dolépett. Jani már íohadnagy. Misfcál kiiümenék, Pistát Szibériába vitték fogolynak.
Apuka megsebesüli! Apuka hazajött kél mankóval, felkötöll
lábbal barna bajában sok-sok ezüst szállal.
Jaj, kire is támaszkodhatnék ilyenkor egy töpörödött öreg
nagymama- ha nem is az imádság megváltó erejére? Úgy küzdött az 5
draga kis katonájáéit a jó Istennel, hogy ö is megérdemelte volna a
vitézségi énnet!
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S végül is ö győzött! Laci, Miska, Józsi, Jani hazakerültek a
háborúból, sebesülés nélkül, de széles mellüket végig érte a háborús
kitüntetés!
Pista meg: a legöregebb unoka, nem hiába örökölte a nagymama szakát: smú vészelét, úgy is bántak vele az orosz tisztek, mint a műkinccsé]! O sütött nekik kalácsot, tortát, sütemény!, az ö íöztjén eresztettek pocakokai a szibériai gamizon marcona felügvetöiS lassanként apukánk is meggyógyult. Kicsit ugyan Icferdüll a
fél válla, amelyikre a háború keserű lerhe zúdulj de erás, fiataL munkabíró ölelésre ép maradt a másik! Hogy az átlőtt lába is teljesen
rendbejöjjön, ulókúiára Trencsénteplilzre vitte anyuka apukái.
HzaJatt mi a nagymama gyerekei lenünk, s hogy nevelésünkben segítsen, lejön nagymamához a pesti Ha is, István.
Ö volt az én keresztapám, s vele vívtam meg ez alán a pár hét
alau az én privát háborúmat!
Mi ugyanis nagyon szerettük egymást Gréti kével, de azért tömérdeket veszekedtünk. Kettón közül nekem vok úgynevezett „nagy
lennészelem", s Keresztapa távol akarta tartani nagymamáról az ilyen
apró bosszúságokat.
Mikor tehát belőlem megint kiütközött a „nagy természet11, s
nagymamához akartam menni igazságosztás végett, keresztapa egy
nádpakával utamat átlta és ténybeli igazságot oszlott.
Nyolcéves önérzetem veiig sértődön, es felháborodva kiáltotEam: Brühühü! Ehhez magának nincs jussa! Verje meg a saját gyerekeit, de ne a másét!
Keresztapa jól neveiéit a logikámon, és barackot nyomott a fejemre? Megverlek én téged is, csak haragítsd a nagymamádat 1
Megszegyelltem magamat, és fegyverszünetei kötöttünk. Békét
csak akkor, mikor anvukáék hazajöttek és keresztapa elment.
Az én kfs háborúm után nemsokára befejeződön a nagy háború
is, hogy helyet adjon egy zavaros, nehéz, furesa, veritékes álomnak,
amit úgy hívlak, hogy: kommün,
hbbót már csak arra emlékszem, hogy még sokkal több
szekfücsokrol kötözőn nagymama, mint a háború alatt s ha kitéplunk
a folyosóra, tíz-tizenöt letakart hoidágyia is rátehettük a búcsúvirágokat.
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Az ágyúk szakadatlanul csapkodlak az iskola korul, s ha pár
percre lementünk a kénbe, nem tudtuk hogy vissza fogunk-e jönni?
Ln könn\en lenn maradhattam \olna egyszer a bodros szefcfuk
között, ha nagymama idejében el nem kapja a két fekete copfomat, s
annál fogva fel nem cipel a lépcsőkön! A szentek heroikus ereje kÖltözhütcU a nagymama vékony karjába, hogy fel bírt hozni engem, hiszen máskor ö maga is alig birt fcitipegni. Még szerencse, hogy magam is vézna gyerek voltam, nem is hívtak máskép anyukáék. csak:
pii>ea kapitánynak.
Vigasztaló tudat volt, hogy Grélíke viszont a „giliszta generahs" epitheton ornansot viseltei
És felejtheíetlen emléke még a komműn heteinek, hogy a bizlonságos fiirdöszobánkban 29-en húzódtunk meg. Hárman a kádban
aludtunk, s ha azt álmodtam, hogy latina zuhant ram. akkor biztos,
hogy csak a hálotársaim helyezlek cí a keblemen a láhaikaL
Nagymama, azt hiszem, egyáhalán nem is aludl ebben az időben, hjfélkor is hallottam az olvasöja csönrenését, seppegö zaját az
esdcklö kónyörgésnek.
És megini neki volt igaza, megint az ö imája, hiíe, ereje, bizakodása len a győztes!
1939
A nagymama vendéget
Móra nagymama mitölünk mar nem igen ment látogatóba sehova! Legfeljebb a jó Istenhez húsvét Iáján, hogy büntelen éleiének
apró hibácskail meggyónja. Ilyenkor Grclikc karollaíta el a templomig, es mise után fél tó szeretettet hozta haza
Nagyobb útia csak akkor vállalkozott, mikor a pesti fia azzal
csalogatta, hogy nézze meg a dédunokáját! Hz olyan csalétek volt,
hogy a dédanyái s?iv nem tudott ellenállni.
Kíváncsi volt nagjTnama. hogy harmadíziglen megtalálja-e
még a nagytata derűs mosolyát áldott vidámságát, boldog természetét
a legfrissebb generációban?
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Hál megtalálta, a harmadik hajtás épp olyan életrevalónak bizonyult, mim a második? Mi se mentünk a szomszédba egy kis csalafintaságén, - de a dédunoka se!
Mi is meglettük egy kis mozibamenés érdekeben, hogy a legérzékenyebb pontján ostromoljuk anyukát: a jószívűségén.
Kihallgatta egyszer anyuka a szomszéd szobából, hogy
térdenáílva lilániázunk a Madonna kép előtt: Édes jó Istenkém, sugalld anyukának, hogy vigyen el bennünket a moziba és megfogadjuk,
hogy nagyon jók leszünk! Csak. még most az egyszer hallgasd meg a
könyörgésünkel! Ámen!...
Anyukát úgy meghatotta ez a véletlenül kihallgatott ájtatoskodás. hogy csakugyan elvitt bennünket a moziba.
Több se kellelt nekünk. Ettől fog\a mindig térdre vágtuk magunkat, ha anyukat a közelben sejtettük, és a jó Istenkén át hozzá adresszáhuk hatásos fohászainkat. Egész addig remekül szuperált a dolog, mig anyuka rá nem jön a nyitjára.
Hál ugyanebből a vászonból hasították a mennyei rendek a
dédunokát is, 01 se kellett félteni.
Ma már doktor Móra László a cime. de akkor még címe nem
voll. csak neve: Lacika? Éppen a két lábon járást tanulgatta a négykézLáb helyen, mikor Móra nagymama nekivágoti a messzi Pestnek, hogy
meglátogassa.
A parányi fiataíür bemutatkozása mindjárt teljes sikenel járt,
amennyiben egy csapásra dlőrt egy csészéi, egy tányért meg egy
poharat!
5 akkor a Móra nagytata mindenen vígan keresztülsikló kacsuuásával felnézett a kis legény Móra dédnagjmamára és
vígasztalóan pötyögte: Nincs semmi baj! Hozok seprűt, lapátot!
Móra na^vmama összecsokolta a kis Mórái, s nemsokára elégedeíten hátai is fordittm a lármás Pestnek, és hazajön Szolnokra.
El se menl többel. Dehogy hagyta volna magára anyukái a
hosszú cselédnélküli esztendőkben, mikor ingyen is kaptunk volna
cselédet, - mégse keltett! A kaíonakórtiáz ugyanis roppant vonzerőt
c>akoroh a Pannikra, meg a Kálikra, de anyuka nem akarta őket a
biztos kísértés közelébe eicszienií
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így azután mindenkinek ki volt osztva a maga munkája. Anyuka takarilolL mosott, vasalt mi iskofa előtt rendbeszedtük a saját szobánkat és az ablafcon át szóltak utánunk anyukáék. ha csak gondoláiban végeztük a matrac fordítási- Bizony * issza keHett menni, és megadni a matracnak, ami a matracé!
A nagymama munkájának bezzeg nem kellet! uTána nézni! Ő
uralkodott a malacok fölött, és olyan moslékokat kevert nekik, amifcnek mar az illatától is pocakot eresztettek! A kacsatömés is az o f d adata voíl. - ma js látom szinte, ahogy zsákot terít a földié. - lérde alá
veszi a szerencsét len rucát eh^azgalja a szoknyát hogy a kacsa be
ne maszatolja és egyik kezével kinyitja a kacsa csórét a másikkai begyömöszöli a zsírozott, áztaton kukoricát, és Icmasszirozza a ruca
nyakán a begyébe! Hizlaft is oJyan kövér kacsákat, hogy a negyedik
héU.Tj már loldön hiizíák s sleppjükeí. nem binák a hájuküt felemelni?
Tavasszal meg csirkét keltetett nagymama, de a csirkeneieJésre nem volt alkalmas a mi nyirkos, hideg udvarunk- A csirkék az eNó
niegázásnal „frakkot kapiak", vagyis eleresztették szárnyukat a földig
es maguk is hamarosan utána terültek.
így háí igen csak piacon vettük a rántani való csirkét, ba nagy
ölömet hirdeiö levél j ö n PcsiröK vagy Szegedről, hogy vendége érke'
zik nagymamának.
Pestről az egymásután fészket rakó unokák jötlek bemuiatni 3
menyasszonyaikat Addig nem voit esküvő, mig nagyniamü meg nem
ládiaíta. meg nem csókolhatta, meg nem áldhatta a menyasszonyt.
Anna napra megjött pontosan 3 nagymama pesti fia. István és
pár nappal júJius 2ö-a után, mindig késsé, de soha cJ nem maradva
megjött a kisebbik fiú, Ferfcó is Szegedről!
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Ma tudom csakT milyen boldogság jutott nekem osztályrészül,
mikor tanúja lehettem a „kcnyérsütö asszony", meg az ö dercsedö
Férc Nikéje könnybe, csókba boruló találkozásainak!
Úgy borultak egymásra, hogy a nagymama vézna kis aiakja
egészen eltűnt a |:en fia kél ölelő karjában, s szavukat sem leheteti
hallani, csak valami felcsukló kts hangot, ami vagy sírás volt, vagy
galam bturbékolas.
Percek lehek bek, míg arra is iáérteL. hogy szemügyre vegyék
egymást. Mindkettőt koptatlak, őrölték az esztendők, s bizony, szomorkásán végződöd J szemle.
Hanem abból len nagy harag, mikor Kéri bácsink elöszörjeleni
meg a nagymama színe elölt a bajusza nélkül!
Aj! De elcsúfítottad magad, fiamí - zúgolódott nagymama.
Nem \olr neked ekkora nagy orrod, mini most van! Jaj. mii szólna
szegény apád, ha látna!
Keh bácsi úgy pironkodott, mini egy megszidott <frák a tanárja
elölt de már a bajuszt csak nem lehelen visszaragasztaní!
Az arc után megvizsgálta nagymama a fia külsejét is. Megtapogatta az evröl-évre finomabb ruhakelméu selyeminget, csak akkor
csóváiul a fejét, ha a kabátzsebböl előkerült a neki hozott ajándék fejkendő.
- Minek költés? énrám! - zsörtölődött- Megvan nekem, hála
Istennek, mindenem! Meg aztán, úgyse megyek én már sehova!
No. aztán, hogy így áteseti Feri bácsi a vámvizsgálaton, rágyújtott a sztárjára, és várta a nagymama interpellációit, amelyek
süira be is következtek!
Feri bácsi ugyanis minden irasái megküldte nagymamának s
ilyenkor felelnie kellelt énük a .jtiendacan oportet esse memorem"
elve alapján. Az az. ilyenkor fíilönfoEOa nagymama a hircs iröt. ha
valami valórlanságu! íit a szebben hangzás érdekeben!
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Az „Rn Űjságom"-beK mesékért, meg a „Hüvelyk MaiyT című
vicclapocska ..Kecske szava!" rovatáért mindig dicsérelel kapoíl Feri
bácsi. Ezekkel nem vok hiba.
Hanem az öreg szűcsről, meg a félegyházi szülő* házról írott
cikkekért nem maradt el a dörgés!
- Nem voltunk mi olyan nagyon szegények. hallí>d-e! - fedte
nagymama a fiát. Ha vernékkel dolgoztunk is érte, azért mindig megvolt a betevő falatunk, meg a födél a fejünk felen! Egyébre meg nincs
is szüksége a földi vándornak!
- Sót, olyan jól ment a dolgunk, - nevetett közbe anyuka hogy mikor nekem iskolás koromban be kellett mondanom az édesapám foglalkozását, én azi diktáltam be, hogy „magánzó"!
Akkor történi ugyanis, hogy a szőlőt elverte a jég. nem akadt
benne munka. S a szegény emberek is a/ ócska subában jártak, senkinek se idleu új subára. Nyugodtan mondhattam hát naphosszat pipázgató apámra, hogy: - magánzik.
Feri bécsi a íiitófelhös visszaemlékezés segítségével megúszta
a további számadást, mert nagymama most már a kis feleség, meg a
ienviragszemú Panka után kérdezősködött.
Feri bácsi már a rájuk gondolástó) is elmosolyodott, és napsütés ragyogott a szeméből. Lehet, hog> most is éppen civódik az én két
gyermekem, - mondta nevetve, - mert mikor eljöttem is alig tudtam
békéi köz\elitem köztük!
- Kaptam ugyanis egy francia barátomtól egy ruhára való valódi lyoni selymet, s odaadtam a szebbik felemnek, csináltasson belőle
ruhái.
Ilonkám erre kijelentette, hogy a ruhái bizony Panka kapja! —
Hanka erösködött. hogy ö nem fogaiija el a ruha legyen az anyué!
De a Pankáé! De az anyué!... igy ment két nap, két éjjel
Végre lógtam a lyom selymet és megesküd lem, hogy magamnak csináltatok belőle hálómget, ha olyan leszek is benne, mint egy
kótyagos maharadzsa, de az egerek itatásai már tovább nem állom!
Ezek után eldugták előlem a lyoni veszedelmei, s azt hiszem az
egerek fogják felfalatozni valamelyik szekrény alján, mert se Pankának, se az anyujának nem kell olyan Tuha, amilyen a másiknak nem
telik!
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- Hál az ásatásokkal, hogy állsz. lelkem fiam? Mindig félek,
hogy megfázol azokban a dohos gödrökben! - kérdezősködött nagymama,
- Dehogy fázom, édesanyám! - tiltakozott Feri bácsi. Nagyon
elkényeztetnek engem az én véreim!
- Legutóbb is. ahol ásattam, búboskemencés tiszta szoba voll a
főhadiszállásom! A menyecske meg. aki minden áron gondoskodni
akart a gyomrom üdvösségéről, naponta ölt meg egy-egy ji>bb sorsra
érdemes baromfit, hogy változatos legyen a táplálkozásom Első nap galambot tálalt elém. megettem egy szárnyát, a maradékot felitílic a menyecske a kemence-padkára* dehogy atlotl volna
belőle másnakí Otthagyta a padkán, hátha megéhezem áJmomban,
akkor folytassam a csipegetési.
Másnap tyúkot \3gotL megettem az aprólékját, a többit feítette
a menyecske a padkára a galambtelem mellé!
Harmadnap libái tálalt a menyecske, ettem egy falat máját a
maradékja végigénc a padkát.
Negyedik nap sürgősen elhurcolkodlam a vendéglátó helyről,
mert már az üszóborjúra került volna a sor, s annak a maradékját már
csak az ágyam alatt leheted volna elhelyezni. Féltem, hogy a (etemrehívást felújította volna a kis borjúért a bika vagy a tehén, hát inkább
me^szökiem. s azt mondtam, hogy kifogyott a dombokból az ásnivaló!

1939
A nagymama vendégei
Másutt folytattam csontkutató működésemet, de megint csak
barálságos háziakra akadtam! - mesélte Feri bácsi..
Reggel bejelentettem nekik, hogy estére fütsék be a szobámat,
mert dolgozni szeretnék!
F.stért íényleg meleg szoba várt de benn öltek a háaak is. A?
asszon> varrt, az ember pipázott, s hol ideköpött, hol oda köpött, ahová éppen alkalmasabbnak bizonyult.

No, gondoltam, - így bajos lesz az írás! De azért majd csak
megy valahogy.
Hanem alig mártottam be a tollal, vendégek jöttek a szomszéd
tanyáról- s persze, hogy az en szobámba telepedtek! Most már pipázlak \agy négyen, 5 müvekék azt is szorgalmasan, ami a pipázással
velejár!
Félóra múlva a szobámban voít az egész határ apraja, nagyja s
egyikük elkoítyantona, hogy nem véletlenül jöttek, hanem hiva voltak!
1-ální akartak egy „urat", amikor „dolgozik"!-.
Oh, elhallgatta volna nagymama Feri bácsit reggelig, de nem
engedte, hogy más lőzzön a? ö Ilanak ebédel?
Megkérdezte hát: Mii ennék lelkem? Mii ftoek?
Feri bácsi hamar kész voh a felelctteL Répafözeléket. meg
kémén yiarbonyár!
A tejes répafőzefék volt a kedvenc eledele, egyszer Je is késte
miatta a vonatot, mert háromszor szedett belőle! \fikor az állomásról
hazatért, negyedszer is maga elé húzta a lálat!
Mikor nagymama kiment ebédet lőzni az ö öreg gyerekének,
akkor kerített elő bennünket, kishúgait Teri bácsi a sarokból.
No, gyere, te kis cigány? - emelt az ölébe engem, és meséld el.
hogy mi újságé
En sokkal jobban meg voltam szeppenve. minthogy eszembe
juloií volna valami újság, , de apuka ragyogó szemekkel kitalálta a
nag> szenzációt. Bizony. Ferikém, Lenkén is kiütött a Móralermészei. Mióta nagymama megtanította a betükrt:, azóta azi próbáígatja. hogy kell rinieE fatagm belőlük! S akár hiszed, akár nem, mindenre tud ez a gyerek rímet!
fen bácsi huncutul elmosolyodott azián a szemembe nézeti.
Na, ezt mindjárt kiprábáljukí
Hát ide hallgass, kislányom! Én mondok neked egy verssort, s
re holnap reggeliérímes párját keresel neki! Áll az alku?
BeJecsaplam a tenyerébe: Áll!
Ez a veissor pedig, köllöi tehetségem próbaköve, így hangzott
.Jó dolog a málnaszörp!"
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Hát biz én majd kitörtem a nyakamat ezen a próbakovön!
Olyan hosszú éjszakám se voll se azelőtt, se ezóla, mini amikor rimet
kerestem a málnaszörpre!
Olyan verítékkel költő még nem költött* otyan nehezen ihlet
még nem jelentkezett olyan kínnal hegy még nem vajúdott, míg megszüU egy ilyen egérkét, mint én:
Jó dolog a málnaszörp!
Mackó issza höipí hörp! hörp!
Így hangzott a klasszikus vers. amelyért Feri bácsi összeesőko!t_ s így lesjmította lelkemröl a keserves éjszaka minden bánatát. A
csókkal egyszersmind ..kollégává" fogadott és eljegyzett a Múzsa
örök menyasszonyává. A Múzsával összeházasodni ugyanis még
mindeztdcig nem sikerült részemről!
Nagy vigasztaló volt a mi drága Feri bácsink! Megvigasztalta 6
Grétikét is mikor nagy drukkban találta a gimnáziumi magánvizsga
elölt. Bátorításul ezt irta a Grétike bársonyköpenyes emlékkönyvébe.
Vizsga eíútt
Ámbár a vizsga szemre oly komor.
Mini holt erdőn a kiszárad! fasor.
Vág} neki báiran. karcsú Margaréta
Hisz lelked napsugáros larka réL
Fejecskéd nr legyen gonddal reii
De impcno Qnaei Pompeji?
Rád az ijjúság birodalma vár.
És Cicero mégis csak ven szamár.
Ha szii-edben vidám rigó fütyül.
Sincsen haj a tantételek körülS ha szemeit rajuk tisztán mosolyog.
Hallgatnak a szakállas rhetorok!
Majd ha az elet fiiv vizsgára fel.
Tudom, hogy ott Te gyönge nem teszel
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Csak szerelel legyen a lelked szárnya.
Több a:, fiam. mini Róma hét királyát
fi 920)
Keresztapa
1939
Asztaltársaság
Csodálatos büvereje van a fehér asztalnak, Fóleg, ha már egy
pár kiürüli zöldszilvánis üveg. egy garmada cigaretiacsonk és fel tucat
üres feketekávéi csésze van rajta. Ilyenkor már az asztal fölötti csillár
is mosolyog, és a falióra bokázva veri a tizenkettőt- A környezet hipnotikus haíást gyakorul a csillárba mosolygó, dlcvedezo arcokra s
ilyenkor nyílik meg ajóizü visszaemlékezések zsilipje.
Egy ilyen felejlheieilen esién meséli a felejthetetlen Pólya Tibor is vidám hisióriákat az eletéből A diákkorán kezdte, persze. Ugy
emlékszem. hug> az iskolai nem nagy szeretettel aposztrofálta. Mint
mondta, ö se nagyon ragaszkodón az iskolához* de az iskola meg éppenséggel nem ragaszkodott öhozzi Az egyetlen dolog, amiért hant
viJágéldóbcn irigyeké, hoyy annak Magyarország több gimnáziumáboi sikerüli (kij-ajánlásL szerezni, mini őneki,
- Az élet sokkal jobb iskola! - mondta diadalmasan. Az élet
mindent megmag>aráz. amit az ember ludni szeretne, de a tanárok
gyakran adósak maradnak a felvilágosítással
Ö például kisgimnazista korában nagy dilemmába került. Hittanórán ugyanis azt magyarázta a hitoktató úr. hogy Isten hal nap alatt
teremtene a világot. Hittan után mindjárt i^cológiaóra következet!, on
mtrg nem győzte ecseteim a foldrajzprofesszor a fold hosszadalmas
kialakulását az öskáoszból.
- Tanár űr kérem, - szakítottam félbe az előadási. - mi az
előbb a világ teremtését tanultuk, most meg azt tetszik mondani, hogy
a világ az öskaoszbol alakul!: én ezt nem értem!
- Kuss! - felelte a tanár űr tömören.
- Ezt megértenem. - mosolygott Pólya.
222

- Már sokkal kellemesebb oldala volt a diákéletnek - mesélte
később. - mikor vasárnaponként a kórusra kelteti menni énekelni! Egy
morcos-komor harangozó töliötte be a kántor melleit az orgonafujlatás tisztjét. A harangozó egyúttal a mi tisztességes magaviseletünk felen is örködölt. Sok öröme nem lehetett bennünk, de nekünk
annál íöbb őbenne! Ugyanis valahányszor a fujtatás mozzanataként
álló helyzetből ülö helyzetbe roggyani, sohse mulasztottuk eL hog\
alá ne tartsunk egy tollat. Most utólag felvilágosítom az egykorú
templomiátogalökai. hogy nem volt abban az időben az orgonának
semmi baja. A sziszegő hangot nem a? orgona halbtta, hanem a harangozó. Persze, ó se tudta, hogy mi nyilallik bele olykor-olykür, - azí
hitte, hogy reumája van!
/.enéröl lévén szó. az asztaltársaság cselloművésze Vigh Bandí
bácsi vette ál a szót.
- Búcsún voltam egyszer egy kis faluban. - mesélte - és közvetlenül az elóénekes mellen baktattam. Hallom ám, ahogy szép hangon el kezdj rezegtetru. - Szent Márc evangélista, könyörögj érettünk.
Odasúgtam neki. H a llja-e. Öregem, nem Márc az, hanem Máik!
Latinosán cének írják a ka-betütJ
Jó, majd vigyázok! - súgta vissza és pár perc múlva már ezl rezegtetle. - Szűz szén: Kekilia. könyörögj éreUünk!.,.
Sohse foglaEkoziam többet iskolánkivüli népműveléssel - mondta
Bandi bácsi. Azóta csak csellózgatok, mml egy öreg cigány!
No, a cigányról megini egy másik história jutott eszébe! Addig
kértük, míg elmesélte.
Pesten vendégszerepellem egyszer, - kezdte a történetet, - egy
banketten. A bankett közönségén kívül persze, idegen vendegeit is
voltak az étteremben, mi se ismertük azokat, ok se minkeL
Mikor én lejátszottam a műsoromat, mindjárt összepakoltam a
csellómai és cl is küldtem, nehogy baja essék. A közönség azonban
nem nyugodott bele a dologba, cs ráadásén nyaggatlak. Az én csellóm
már nem volt otL odamentem hát a cigányokhoz, hogy most az ö csellójukon játszom. A közönség türelmetlenül kiabálta, hogy Halljuk!.,.
Halljuk! .. Hn azonban még az idegen szerszámot babrálhattam, ismerkedtem vele.
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Egy későn jön vendég egy nyalka kis katonatiszt csak azt lárta,
hogy a publikum türelmetlen, én meg csak ort szuszogok a cigányok
közi a csellóval, mögém kerülj, olyan barackot gömbölyített a
fejembúbjára, hogy tisztán hallottam [öle a skáláit ^ rámcsörditett; Jáíssz háth more, a fent egyen megf Nem hallod, hogy parancsolják!
No. mikor a? istenadta kis hadfi megtudta, hogy nem a morét,
hanem a csel lómü vész üstökét barackolla meg. majd elsüllyedi szegyenében! Még hajnalban is félóránként odajöU a? asztalunkhoz. $
könyörögve kéne vissza a barackot. Nem adtam neki vissza, mert
mondom: Tökre nem passzol a barack.
Az iskolai eleinek és a pedagógus foglalkozásnak is megvan a
humoros oldala! - tette Le a garast Vidor tanár úr. az asztaltársaságnak
eddig csendben cigareltázgatö tagja.
A tanár úr szemü**."ge már előre vidáman csillogott, s a közfigyelem váfaküzásíeíjesen fordult feléje.
Közgazdaságlan órán történt, mesélte a tanár űr, hogy a diáknak példái kelleti mondania a fogyasztási, hasznosítási és termelési
javakra. A példák a következők voltak: a fogyasztási javak, a? ize ... &
\ajaskenyer. Hasznosítási javak,., az izé. a télikabát. Termelési javak, .. aaa aaa... mondjuk a bak kakas!
Hgy magyar dolgozat pedig azzal magyarázta Zrínyi Miklósnak a költőnek halálát, hűgy ... „egy vadászat alkalmával a vakmerő
költőt leteperteés felkoncolta egy tragikus nősténye adkan."
Az aszialtársaság negyedik illusztris férfitagja ebből megint
csak azi a végkonklúziót vonta le. hogy nem érdemes tanulni. A/ ember fejéi csak összezavarják a különféle ismeretük. Neki legalább is
még a négy számtani alapműveletre sincs szüksége, mert ugyebár
ü szegénységet megosztani nem lehet.
3 nyomoniságol szorozni nem érdemes,
kivonni nincs miből,
összeadni pedig, összeadja ő magái akáikivei!
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1446
ln>encfa!al
Nem kell már minekünk szédelegni búsan, a mészárszékekben
mindenfele hús van. Onnan kandikálnak piroson meg sárgán. Minden
háziasszonv megtorpan a járdán. Amufatíól mindnek féJreáll a konlya,
bemeg> az üzletbe, pénztárcáját bontja, A mérleg s a mester a húst
csak úgj onlja, - kimérésre kertil eg> marhának húsa, (négynek meg a
csontja),
S hát még a Lobbi bolt „fűszer és csemege'*,fcinnekse szégyen
már régi becses neve. Bezzeg mikor még ez szinte gúnynak halott —
Vim és Sidol ülte meg a kirakatot. Voli paszta és penli s Habieánymosópor. S volu hogy nem MJII semmi, - csak egy jó csomó por. Egy
göngyöleg papir, egy súroló kefe.... Egyik voli a fűszer, másik a csemege!
Mit is ellünk akkor? Nem árt felidézni. Ünnep volt a tészta,
kincs rajta a ptézli, S ha véltünk egy csirkéi? Vérszomjasán lestük.
Már a tolla közt az izeket kerestük. Amely nap bevágtuk, aznap voli a
vére. Másnap hatan voltunk a szamyatövére. Harmadnapi adag: a feje,
a lába. Mclkhüsát tettük (öltöd paprikába. 1 [atorfik nap ránk a püspökfalat hatott. Combjával szenteltük meg a vasárnapot.
S mi volt a vacsora akkortájt, no mi volt? Hej, már a harangozó
nagy elvágyat csiholt? A gyomorbajos is oly étvágyai érzeti, ez
Eucarbunl ügy szop la, mint a mézei.
Gyakori vacsora volt akkor a görhe, urasabban máié. Ügy fogták azt körbe éhes csaiádlagok, mint pillék a mécsei, bhetle a morzsái,
ki egy percet késen,
Kethenc vacsora a kukoricakása. Ki abból belakott, nem voll
nyugvása. Mert spórolni kellett fával meg a siénneL - tovább fÖtt a
kása a gyomorban éjjel!
Hát még a puliszka, ki abból beszedett, égo gyomrára még
rakhatta a szenet?
Kukoricának volt változata számos. Minden férfi egy hös Kukorica Jánoa. Egymás elótt nem is szégyelltek Ök e lényt, csak a maja225
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cok nem becsüllek ez erényt. Irigyen röföglek, hogy ha urai látlak: Te se \edd hasznát az én kukoricámnak! Ne hízzál meg (öle, száradj,
mini a kort>!
Sovány volt mindenki, mini a csillagszóró.
Pedig tápértéknek üt! volt még a burizs. Sósán is keseives, melasszai is muris. Hurka is kipukkadt, ha ezt tettek bele. Nem tűrte magában: - dá^aj csak kifele! Kivetette, mini a Vezúv a parazsai Inkább
összerogyolt, inkább végighasadt.
A2 ember csak elte a burizsl, csak ette. Olykor egy-egy lakiász
jól megköhögtetle. - Mintha halat ennék! - fuldokolta hósen. (Hasonló örömre >i>Lt alkalma bőven).
S hát, olt volt még a bab. Szavam meg ne sértse. Szerelte mindenki, mini ocsúi a vércse. Megérdemli a bab, hogy szóval se bántsák.
- kísérte napunkat, akár az imádság. Volt belőle leves. íozelék, sőt
torta. Uesziert>epüréntik jómagái feltolta. Hagyta, hogy dicsérjék,
mint finom marónil!
Kj-ki nyögje másnap az illúzióit!
így volt ez még tavaly, - de most más a helyzet. Aki akart
krumplit mázsaszámra szerzett. A bohokban iekvar, sütemény és bonbon, l-'efjavult a kosztunk mindenféle ponton. Van szalámi, kolbász. -,
aki mást óbajr: van szép kenőmájas s mosolygó disznósajt.
S párisi kalandba keveredhet bárki, aki parizerból akar lakomázni.
A parizen bőven kínálják a boltok. Jrz a jó vacsora, aki veszi,
boldog! Eszi este vígan, újságol Lapozva, - ám az újság ezt a szigorú
hirt hozza: „Tilos baromfiból parizefl gyártani".
Véli a fogyasztó, - így se fog ártani. Legfeljebb malachús,
avagy gyenge marha... Másnap másik újság hozza nagy zavarba. Közellátási hír „A parízer szabad, ha a gyár beléje sertést, marhát nem
ad"!
Most mai megfejthetem, ha nagyon akarom: baromfi nincs
benne, - de minő barom? Nyihog. béget, mekeg. - vagy mi a szokása?
CsaK ió élei az a kukoheakása!
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1946
Vallomás a vallomásról
Kezdetben vala a hatósági piakát: ki-kj közmunkába hajtsa be
a nyakát! Vagy, ha nem akarja, mcc is fizetheti. - vallja: mi a bére. a
havi vagy heti?
Csorog a vallatok fonó verítéke, - nincsen a vallóknak se
hossza, se vége.
Irnígy voll a legíöbb: -Tessék felrneníeuii Kezem, lábam most
is külön dokíor keni. Mozdulni se tudok, amikor bekötöz. Oh. az én
munkámról nem gyarapszik a köz. Most is úgy hozlak el szinte ölbe
kénen. Az ilyen beteg tán nem íolmeníheteilen?
Szólal a hatóság! - hozón dokumemet?
Az „ügyfél" tanúnak nléí minden szentel, de bizonyítvány
nincs. - Nem adott a doktor! Rosszkor mentem hozzá, tetszik tudni
rosszkor Éppen nem volt neki ceruzája, toHaPereg a nöi nyeiv. akár a motolla. - Felmentjük, de íizet! hangzik az ítélet.
Az ügyfélből megint tűnni kezd az élet, - Fizessek, de miből?!
A halóság veres: - Az Isten áldja meg, hál semmit se keres?
A bevalló, mini egy öreg varjú, károg: - Keresek én,, kérem, de
ha nem találok1 Rászánok öl útién, 5 magának sincs kára. Tegye mái a
pontot, lelkem, az aktára!
A hatóság hümmög. oldódik a válság- Alig néhány fillér a
kö/munka\állsag. Vigye el az ördög, ha már ilyen rokkant, megörül
az ügyfél a sikernek roppant, [-"elejti hogy ide ölben hozlak többen. kifelé már mint a csizmadárka röppen!
Másods7or vala a nyugdíjas-vallatás. Ívekéi köröztek, meg is
volt a hatás. - „Valijatok, valljatolL öreg nyugdíjasok: nyújtsa fel a
kezét, kinek nyugdija sok!?
- Állj elö. vén Árkus, vedd le a süveged, hadd süsse a napfény
galambősz fejedet! Taitsd fel hamm ujjad, ügy nyisd ajkad szóra: nem
Sok-e a nyugdij ví^fe meg sóra?
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Föfd kivesse lesled, ég kizárja lelked, ha van jövedelmed meg
a njugdíj mellen! Ha az a darab fold. amelyen most állas/, saját ingatlanod. —föld,vagy nyugdíj? Válassz!"
Meg* akarta Árkus balfíilél jobb képzel. Szóval vall az ember.
- de él azért ésszel! Esküdön az égre: - Se földem, se kincsem. A
nyugdíjból díj van. de nyugalmam nincsen. Rombói van a házam, fából a kilincsem. Téged, aki vállalsz. Isten így segítsen!
Harmadszor vala a hazíÚT vallatás: Van-e pince, padlás. - hány
szobás a íakás? Ki-ki becsülettel számoljon el róla. Vallomásom után
lesz az adó kiróva.
Háztulajdonosok töltik a rovatot. Ki-ki a házáról olyan képet
adott, hogy ha Ös^egezve nézzük az ivekéi, Pampeit találjuk szép
Szolnokunk helyeit! Vagy a bibliai Siralomvölgy talán? Rongyos tető
fityeg rozzant házak falán. Ha kis ház, ha nagyobb, a rovatban az van:
- ,.volna" három szobám, de mind lakhatatlan! „Volna" pince, padlás,
de mindkettő vizes. Még a bérlőnek se mondom én, hogy: - fizess!
HázbérvaHomások ívei! tekintve itten minden lakó ingyen takik s^ime! Minden háziümak arany szive van itt, (tgynek a példája
ezreket kilamt) 1 enn az égben róluk aranykönyv írható- s angyalokat
ugye, nem sújthat az adó?!
Végezetül az ösz: esküvök ideje. Ifjak közt is most van vallomásnak helye. Reméljük legalább, hogy ez a vallomás igazabb, s többet ér, mint az a többi más.
Mindenik fölön egy nagy eíönye neki, nem kel! e vallomást
„írva" kitölteni. Mi az. hogy csak nem kell, de sót: nem is szabad!
Tudjuk, a szó repül, - de az irás marad!
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X szereiét és béke napja
A meretet és béke napján mindenkit átfiat széni varázs. Egy
negyedkiló birkahúson 20 deka csont a ráadás, ha bofiha mégy, hál
színié szédülsz, hogy mindenki mily jótevőd. Ha nincs benned hős
eltenállás- elér a gazdasági csőd.
Bemegy, hogy végy egy csillagszörót, - angyalok kara jó eléd.
FÉftyTC szemüktől, mosolyuktól megszépül ez a szürke lét. S ha a kis
csóniket kinyílják, hogy dül belőlük a beszedi Az egyszerű halandó
nyomban elveszti ottan az eszét.
Megkérdik, van-e feleséged? Végy neki kölnit, majd örüli A
szentestén néhány mütyürke talál gazdái a ház körüli Nincs fiad? Van
a főnöködnek. A főnök ilyet sokba vesz. Költs egy ajándék-hintalóra
és bölcs vagy, bölcs, mint Szókratész.
Keresztlányodról ne feledkezz, mert látszik rajiad, van ez is.
Rád tukmálnak egy babakonyhát. Könyörtelen a nemezis. Ok megmondják, hány rokonod van. és mit szeretne az anyád? S mert a szerelet napja van ma, hát minden duplán hal ma rad. És megveszed a fele
boltot, ügy távozol, mim egy teve. (Félévig minden elsején megrikai a
béke ünnepe).
Mégy haza szárnyakon repülve, önnön jóságod felemel, otthon
aztán a csillagokból, mint feldobott kó, leesel J-eteséged elönt szavával, s lehullik róíad a lepel. Két percen belül már nem angyal, csak
egy szegény flótás leszel. - Csak téged lehet így becsapni, rádsózni
ennyi vacakot! - mondja ö s egy-két apróbb tárggyal meg is célozna,
ha hagyod. A kölnit még csak elfogadja, hogy „ne rontsa az ünnepel",
- de a többit azt visszavidd mind. mert máskülönben jaj neked!
Mert ilyen a férj, vesz. mütyürkét, meg fiityülöl, meg trombitát,
- és mindenféle butaságra sok drága forintot kia<t. - de nincs a haznal
ép harisnya, mindből kikandikál a láb! Se zsir. se só-. A béke napján
csattog, pereg a szó topább.
S van csetepaté a kaláccsal. Talán a hideg csapra meg? Van
rajla dunna párna, paplan, s felkelni nem tud. nagybeteg- - KA hagyta
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nyílva rá az ajtót? - Van nyomozás és vállalás. A háznak apraját s 3
nagyjai teiemrehivja a kalács
Aztán van ptiTparlé. a péknél* kii annyi ass7ony dirigál, hogy
tök zúg. a fejtí szédül* és gyenge lábán alig áll. Elhatározni, ha ez igy
Ián, és nem segít már rajta kegy. - a kemencébe a lapáton a bergli
helyett maga megv!
S ml a sok kis csatározáson, a szentesié végre csak leszáll. A
zöld fenyőfán felragyog pár mosolygó fényű gyertyaszál. A betlehemi
jászolkából az égi Gyermek kihajol- harang kondul, és angyalének,
zümmög a? éjben valahol.
A /öld fenyőnek nincsen árnya, csak melengető fénye van. A
harag hidegéi feloldja. - ver a sziv fonón, boldogan. A szereiéi aranypalástja a nagyvilágra ráterüi, s a sor az édes békecsókia - palotán,
kunyhón - lákerüíT
1947
Erik a. érik a...
- De élvezhetetlen! - mondja a szakember, s szegény
maturandu-s? ellenkezni nem mer. Kóstolgatja okot a zord vizsgabiztos, ítélete gyors és bírálata bizios. Kapásból megmondja, melyik fej a
hólyag? Melyik kinnal érö? {hasztalan a jó mag!) Olyan is van. melyre
véleménye ennyi: - mutogatni kell ezt! spirituszba termíf
Scylla. Charibdys közt izzadnak az orcák. Reszket a termeséit
1
szegény Magyarország. Lesz-e gyümölcs a fan .' érdemes gyümölcsök?] (Csak ne lenne az a kertész olyan hörcsög!
Isienkém! Csak egyszer fordulna a kocka, hogy a vizsgaelnök
ülne a padokba és a matuiandusz fe] a katedrára? A vizsgaelnöknek
lenne akkor kára. Ol kérdeznek akkor; feleljen, barátom! Néhait)- kérdést adok, tudását hadd látom!
S nem kérdeznék tök a szatmári békét, - sinus alfával is hagynak neki békét, s nem firtatnák, ki volt Ovidius Naso? S Herodotos
mért volt olyan bölcs vitázó?

Meri kit érdekelnek ilyen avas dolgok? Enélkül tehet még
minden ember boldog. Ha nincs kisujjában a Balassi-sírófa, Istenemre
mondom, még nem katasztrófa. Nem ismeri mondjuk, Immánuel KanloL - ezzel még kudaitoi semmiképp se vallott, Fizikanégyestöl nem
függ semmi pálya, ha jó az embernek a fizimiskája. És a nyeMehetség? Ott se az a fontos, hogy a dekíináfás legyen éppen pontos, pár szó
elegendő Parisba kimenni! Elég csak a bonzsúr, silvuplé és merszi. JÓ
„magyar dumával" Londonig is eljuL ki angolul mási se motyog, csak
a thenk-youL
A boldoguláshoz az se éppen lényeg: a prizmán miképen törnek át a fények? S lehet ügyes a? még, aki nem kutatja: hány istennőnek volt Jupiter az alyja? Mily rég propagálta az itókát Bacchus? S
hány ódáról híres Horatius Flaccus?
Ha a katedrán a maturandusz ülne. a vizsgabiztosban a vér is
meghűlne, s lutlna-e felelni, ha megkérdik tőle: - ki a Fradinak a bal
összekölöje?!
Pankrálorok nevét tudná-e sorolni? (Pedig ezeknek az őse volt a Toldi! | tudná-e, hogy mennyi a pehelysúly cirka? S ki benne a bajnok és
szusszal ki hirta?
Tudja-e ki játssza ezi, vagy azt a filméi'1 iHej, vizsgabiztos ürT
ugye most megijedi??) Tudná-e, mii súgnak a színházi beikefc?
Tempicói elzengi-e memoriternek? Tud-e lovacskázni és suingelni,
hewűl? fEnéfííül kilúnót nem ludom. hogy ér el?) És ha Ámor nyila a
szivébe lódöz, fud-e versei írni .£gy Isteni Nöhöz"7T
Mert a maturandusz ezt valahány érti. Szaktudása inkább e?
irányba tért ki.
Vizsgabiztos uram ott fenn a katedián! Eme tudás kincsre szintén ügyel vei tán? Ha döcög kissé az étcltségi-tétel, kompenzálni tessék tán az effélével! Legyen az a diák. Isten neki, éreti! Hívja a jövendő, úgy várja a/ Élei!
A nagy sétabottal vágjon neki báiran, csillogó szemmel, bár
kopottas kábáiban. Hadd feszítsen mégis, mini valami kis grófi Mint
L'j Világ partján új Kolumbusz Kríslófl
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1947
Anyák napja
A Legszebb hónap legszebb napján ne készíts munka*
programol. Ez legyen az a nap. amehen szerszámod egyszer otfhag>od- Ne csábítson se páni séta, se fényreklám, te Tánczene. iába intsen, hívogasson a sokarcú lét száz szeme
Áldozd e napol jó anyádnak Utazz hoz^á. ha messze vagy. Aki
ezt elmulasztja, - későn ves7i észre, hogy veszte nagy. H napol ott
töltsd jó anyádnál- már reggel csókod költse öl. Küszönlsd benne a
szívjósigoL szent szereiéi, bölcs erőt.
Köszönd neki a szép gyerekkort, mely elled legszebb szaka
voJl. Köszönd neki, hogy drága kincs volt a labda, mackó, bababoll.
Köszönd neki a halk meséket, mit úgy meséit, hogy ölbe vett, s járta
veled a zengő bércet s esi Hám ló tündérvölgy eket.
Csókold szelíden haja selymét, amely miattad lesz fehér. A
hálád és a tartozásod egy csókban, hidd meg. el se fér. Csókold szelíden arca ráncát, ittelvct miattad ír a kor. O nem bánja. A szíve vérei
eladná éned bármikor. Csókold kezét, mely hajdanában írnom volt.
mini a te kezed. — de éried végzett munka közben bársony szépsége
elveszen. Megdurvultak a finom ujjak, a rózsaszinü tenyerek, s az
anyák csendes áldozatját mind elfogadta a gyerek.
Anyád elébe zsámolykát tégy, oly fáradlak a Lábai' Mennyit
kellett a tűzhely mellett s mosóteknönél állani! Mennyit szalad! sziréna s-ióra cs téged mentett, bújtatott. Mókázott véled, hogy feledd el
mind előbb 2 bús napot. Rejtette rémült remegését és bátor volt, hogy
te ne félj. F-ihitette, ha ó vigyáz rad, se baj nem éiheL se veszély. Csak
leikeden nyomot ne hagyjon, lakait előled vért, halált. - ó közötted s a
háború közt, mint a virraszló angyal állt. A pusztítás vad évein át Ö
fazon, fáradt, éhezett Kenyér izét is elfeledte, de neked jutott kéi szelet.
Lágy kendövei takard a vállát, mert most is mindig olt sajog,
ahol törték a hátizsákok, bágyasztotiák a sóhajok. Mikor kék pénzzel
milliókkal gondtalan játszott a gyerek. - nem keltek útra még a sínen
vasparipák, — se szekerek, - csupán az anyák kellek útra, 5 keresték:
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merre van a hely. ahol kerül még gyermeküknek egy kis kenyér, egy
tanná tej? Egy kis lisztén, egy pár tojásén bejártak három vármegyét.
Vak mesgyen ringatta őket zuhogó eso. sár, setét. Nagy batyuk alatt
roskadoznak, de vitte őket a ludat majd otthon éhes kicsikéik meglökhetik a gyomrukat! Mentek a bátor pionírok, arcukon hősi pír ragyog.
Ezt látta akkortájt a hajnal, és ezt látták a csillagok.
Térdelj fe mellé, úgy becéz/ed, mert megérdemli jó anyád. A
háború után a békéi megint csak szive ontja ráá- A romlakást ö foltozi^aija, leiöt javit és cserepez, hogy ha kívülről még kopott is. édes otthonod legyen ez. Ide teritöT - oda függöny. - cserép muskátli, - jázminok. Paloía lesz a szuba-konyha; - hogyan, - miképp, - az már
titok. Anyádnak kincse vagy. s köréd a szépségből készül foglalat,
mintha nem pusztult volna semmi ábránd, remény a rom alatt.
Alázatosan hajtsd fcjol le anyád eíött ez ünnepen. 0 egy napoddal is béén, - de O, tiéd O szüntelen!
1947
Isttn teled melasz!
Norvég cukor jegyre, Unra-cukor ingyen... - Mdaszom, Melaszom, elmehetsz már innen! Roppant ilíik hozzád ez a fekete gyász.
Elbúcsúzom tőled, ha egy percre megálUzIJgy lőném az eset: mikor Pest eleseit, még a kiskutya is édesei
keresett. Valami kis cukrot, valami kis mézei. Ki-ki bunkerének fenekére nézeít. De hiába nézett, elfogyott a kesédet- Mtg az üies zacskó is
csupa penész lett,
- Már pedig cukor kell? - mondották a bölcsek. Izmaimba erűi
máskép hogyan töltsék? Cukor kell a szívnek' tüdőnek és májnakMég a tyúkszemek ís cukor után fájnak.
De a cukorgyárak nem működlek éppen,
- Főzzünk cukorrépái a sajái levében? - adták ki a jelszót böszúlt gazdasszonyok_ És lón minden asszony elszánt, merész, konok.
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Mdaszom! így mduli a le karriered. Minden hölgy serenyen
cukorrépát méret, otthon a férjét is nógatja; - csülökre! S ragad hamarosan lavór, váj dl mg. bögre.
Mert a cukorrépa ragaszkodó termény Ki-ki tapasztalja a sajái
keservén. Mire tíz-húsz kilói lereszel az ember, úgy ragad mindene,
hogy mozdulni sem mer. Jó nadrágot a szék. könyököl az asztal, már
reszeléskor is ragaccsal marasztal. S Isten tudja, van Ián e ragacsnak,
lába? Bemegy Islókuccse a hálószobába. Ragad a lakásnak szőnyege,
kilincse. Párnához tagad az alsók haja-tincse.
Pedig ez még csak a legkoiaibb kezdet. Csacsi, aki már most
veti a keresztel. Hagyja meg akkorra végső menedékül, mikor már a
lébe majdnem beleszédül. Mikor már úgy köpköd fortyogó répája,
hogy a plafonról is ez hull vissza iája, s ha ronggyal törli, igy kiált fel.
Szent ég! Mára fejemen is melasz a verejték!
Ekkor jön a java a melasz főzésnek. A családtagok most egy
percig se késnek, úgy váltva fel egymást, akár a siaféiát: egy nagy
knimpliiörijn nyomják ál a répát. Ez időbe telik s bizony, nem egyszerű. Melasz születik. - de haldoklik a derű. Lesz a tenyereken négy-öt
hólyag holnap!
A tűzhelyen már most új Tüzel csinálnak. A kinyomott répái újra főzik s ez az, amit úgy hívnak, hogy „melaszk", avagy metasz.
A melasz? Csészényi. Tön répa? Vedemyi, Két napig kell még
a „melas^kot" keverni, mert feketébb még a szuroknál az egész. De ha
kevergetik. olyan lesz, mint a méz. Ház ura kevergcl. a csuklója marjul, - melasz este sárga, reggelre bebamul. Az úmö nem tágít: - Keverd Ham. keveid! - így lesz a melaszíól a férj roppant levert.
Mclaszorn. melaszom, végűi is mi leszel? Egy kis massza, amit
mindenki kevesel. Mindenki kritizál, megszagol, megfelel. Elegyímek
tejjel, elzutyulnak vízzel Teában szagod van. Szag bizony, nem illat.
A máiénak a keveréked színt ad. A dió is utái és a mák se szeret. Ke*
nöcsök közt te vagy az utolsó kenet.
Ha kávéba tesznek, hiába kevernek. Csésze alján úgy ülsz,
mint ölben a gyermek. Halmazállapotod minden löttyön kifog. Eredeti
pózod még csak meg se inog.
Nincs is így lehozzad senkiben se hűség. Azért van íin benned
annyi keserűség? Jobb is, hogyha eltűnsz, nincs a földön hála. Senkit
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se íuz hozzád a szereid szála. Emléked azén él. gyerekekben föleg.
Elnézően mondják, amikor felnőnek: - A mciaszos cukor? Nem voll
az rossz falai A papír volt vacak, ami be leragadt!^
Majd csak lesz már cukrunk, nem hiú remény ez. Menj békével, melasz és többé ne vetkezz!
Ez toriénl éjszaka?
Száll a madár ágról-ágra, szili az ének szájról szájra. Szájról
szájra száll az ének, hogy itt qjei mik történnek?
... Egy vasutas késő éjjel hazatartva. ( n e m n e z széjjel)- s hát
a bábaképzó elölt egy árnyalak elébe jön. Még azt hitte: gólya jár olt.
- de azlán csak szájat látott mert az árnyék rákiáltott: - Hoci. ide a
kabátot!
A vasutas szabadkozott, bekecséhez ragaszkodott de a szörnyű
velkózteló gyilkos mordályt szedett eló. A vasutas nagyot kiált: ledd el. komám, a fringiát, a revolvert, avagy a botot. Ez a bekecs
nagyon kopott.
Nincs se pardon, se kegyelem, beszél a rabló: - Ne játssz velem Hoci bekecs, boci bakancs, hoci nadrág! [£z a parancs.
Vasutas az idol húzza, hogy kiújul a csúza, kiújul a derékzsába, ha csupasz a meztélába.
Panaszkodik, de hiába. Nem jön rendőr, se egy bába. se egy
doktor, se egy pályás. Nincs menekvés, se meglógás. A rabló úr türelmetlen, sürgeti a mártirt nenen: - Vetköíz, amíg finom vagyok.
Hisz eg>etmás! rajtad hagyok. Nem kell, lásd, a tányérsapka. Ne
mondd hát, hogy be vagy csapva,
A vasutas levetkezett, búcsúzóul nem ráz kezet úgy fut haza
díszmagyarban szegyeilósen és zavartan...
Száll a madár ágról ágra, száll az ének szájról-szájra; fülből
fülbe súg a fáma s növekszik a melodráma
A vasutas nem maga volt! A neje is belekarolt. Pesten voltak
vásárolni, náluk volt a sok szép holmi. Félhavi pénzt elfizellek, kézben hozták amit vetlek.
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Ha/afelé mindegeitek, nincs az utcán élő lélek. Ahol áll a Bábakepzö, harsán mégis hang, igézö: - Állj, vagy Ütök! Add csak dö.
amid van. tejarokclö.
A vasutas becses neje sikoltozásba kezdeti bek. De csak kezdte, nem folytatla, - Tömi szájai már a valta. Nosza menten ott elájul,
tartani kell elöl, hatul. Vetkőzi étik* mml a bábul, a vasutas szinte kábull. Sajnálja, hogy neje pőre. - de első a saját bőre.
Hallgat szegen} gjáván. sután. Sorra jön a neje után persze 6
is, - fticcs a kabát, fuccsa csomag, joéj szakát!
Amodább a patikánál éhersfemü poMcáj áll. Szól ám a két kósza árnynak: ilyen lengén miért járnak? Ha eképpen farsangolnak, a
dutyiban lesznek holnap!
Száll a madár ágröl-ágra. szili az ének szájról-szájra. Fülből
tűibe súg a fáma, s teljes már a melodráma.
... A vasutas nem maga volt a neje is belekaroK jobbján meg
az anyós haladt! Taposták a fagyos sarat.
Vendégük volt aznap este, éjjel indult Budapestre. Kisérték az
állomásra, - nem gondoltat semmi másra.
Hazafelé bandukollak. Bábaképzó előtt voltak, - a polgári iskolánál kel megtermett kannibál áll! Rászólnak a kis családra: - Kezeket feí, arcot hátra! Vetközödni. de ám svunggal. Le avval a
stafirunggal!
Vetközödík 3 férj, feleség, de az anyós súgja: - Ne még! Kicsit
hátrál, kicsit szalad, olt van már a kapu alatt, becsenget a Bábaképzön
s a segiíséy jön a lépcsőn. Három doktor, lucat bába, - földet alig ér a
lába, úgy siet mind: - hol a veszély? Hova kell az első segély?
Vetkőztelek a nagy zajra szénszál adnak jobbra, balra. A vasutas meg a párja okos mamái jaj, de afdja! A doktorok lettre készek, de nem értik az egészei. A mama megmagyarázza. - (láesengeiüll bár
a házra). - de a siker íme csodás, jól teli a beavatkozás! A doktorok
lejöttek és nem ..születelt" vetközielésN..
S^ájról-szájra szállt az ének, hogy egy éjjel ez történt meg. Én
voltam az á n a lélek, kiröl mindem (eszedének, meg a mamám és a
párom. Levetkőzött a csaiádom.
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A híreket megcáfolianv Bánom már, hogy nemet mondtam.
Nem cáfolok ilyet lobbet, - hálha Unra felöltöztél?
V könyv és az élet
Jó barát még Háry János. Gultivcr meg véle páros. S felkeresve
téli esie. - hogyha hó hull, szél ha fú, - sátorában Wineiú... Pásztorlányka, kis királyfi., jó a tündérkertbe jámi. Am az aprók egyre nőnek, hívja ökei iskola. Tankönyv kell már kiskoma!
Jó a földrajz, lárja titkán tágulnak a szűk kalitkák: Inndra, prái
szól magáról, vall a völgy, a hegy mesél. Arra Észak. - erre Dél.
Hál Cliönak könyve, lám csak: híradója vad csatáknak: embereknek és házaknak ír] a. sirja sorsait. Hon! szeretni megtanít. Számlán
es a Csillagaszat? Kél a szívben hív alázat: bölcs az isten, egyre alkot,
még egy perce nem pihent. Mennyi szám és mennyi rend!
Termeszer raj 7könyv vezet be mindenki! a környezetbe: itt a
rózsa, ort a pálma, ilt a mókus, ott a pók. Ok a löídi öslakók. Megszólal a lepke, száll a wrágpor fel le, fel le; kis bimbónak, kis bébinek
léte, titka rejtelem. Minden élet így terem.
Évre évek egyre szállnak: vége már az iskolának. Isién áldjon
penna, köizöf Már a leckekönyv helyén vár regény és költemény.
Mikszáth izlik reggelemé, s hogy ha jö a naplemente, üjú ember megpihenve í - jó regény csak jóra vitt;) - átlapozza Jókait.
Szőke lányka zöld lugasba bújik e l hogy fölkutassa kincsei!
egy verskötetnek s szent bilincsbe verve in falja Ady verseit. Érzi tán.
hogy ó a Múzsa, hamvas arca, ajka. húsa. tisztasága, szendesége, - ezt
dicséri földieken majdnem minden költemény,
tzt Pelöfí, ezt Szabolcska. Zengve selyme, zengve gyolcsa,
zengve lelke szűzi nónek és anyának, hogyha veit lágy ölére kisdedet.
Évre évek egyre szállnak. - vége már az ifjúságnak; szürkülök
a tarka színek, megfakul az álom itt, — Most keressük Gárdonyit. Képzeletre hatni könnyű: ám ha olykor hull a könnyű, (aj az élet, fáj a
bánat, kell a vigasz, bölcsesség. - egy jö Móra-könyv elég.
Féríikorban szinte törvény; Móricz Zsigmond és Tömörkény.
Könyveikben ók megírták^ mennyi gond, baj érte itt napos lájak népe237

it?í Mennyi sóhaj, mennyi vágy van s/ük. gerendás kis szobákban s
mennyi ének elveiéi iu, hogy befedje árva ham árvasursú Sáraianyt.
Évre évek egyre szállnak, meglebegnek szürke szárnyak. Jő
betegség néha-néha, s könyv az orvos és baráL Enyhülést fökép az ád.
Barna fúrtok hóra válnak. - már az ősz is szinte pár nap. jö a
tél és jő a vénség. elmúlás jár ill közel. Könyvespolcunk átölel, Alibi*,
mintha karja volna, kincseií még egyre ontja, tőle jö a tűz. a vér, míg
az élei véget ér. S zord koporsón elpihenve, égi álom száll a szemre,
semmiség a földi búcsú, nem hiányzik semmi már. Nincs, mitől elválni kár. Elmaradhat pompa, ékszer - cserbenhagylak ők elégszer: elmaradnak lárs, baraiok. - holt a hoJíak híve leiL - földről nem kell semmi más, csak imakönyv a szív feletti
1946
Férfi nélkül
Végnapjait éli az a régi közmondás, hogy - Előbb jön a dolmány, azután a réklií Az utóbbi évek bebizonyítanák, hogy a rékli
éppúgy hclviálIT ha kell. - mini a dolmány.
Legalább *s Szolnokon.
Mert a szolnoki nök csodaügyesek. Talpraesettek. Mondjanak
a férfiak, amit akarnak, - bizony lanulhatnak tólük.
Lealkudják
a csillagot ül égr
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építés meg sem indulhatott volna ilyen üzem nélkül. Kábultan és vérző szívvel tovább vezettem a műhelyt. Az uram, mintha érezte volna,
hogy egyszer magamra maradok, már életében megtanított mindenre.
Megkívánta, hogy kiismerjem magara a szerszámok, a deszka fajták, a
gépkezelés körül. Vásárokra kellett járnom, tudnom kellen, hogy
mennyi anyag szükséges egy szekrényhez, ágyhoz, asztalhoz, mennyi
a bölcsőhöz, mennyi a koporsóhoz?
- Mi az előnye, mi a hátránya az asszonyi üzemvezetésnek?
- Az elónye? Az, hogy ha az a szegény üzemvczeiö asszonv
eltéved a hivatatos irasok, beadványok, akták, elszámolások tömkelegében, az ,.illetékesek" egy kicsit elnézőbbek. Elmagyarázzák a tennivalókat esnem büntetnek mingyárt_
- A hátránya viszont - mosolyog - az az asszonyi
..fünökösködésnek"\ hogy a vevők rettenetesen alkudnak. Sohse a
menyasszony, meg az anyja jön bútort venni, hanem mindig a menyasszony apja, meg a vőlegény apja. Gondolják: majd mi elbánunk az
asszony félé vei \... Le is alkudják az égrí>I a csillagot. Erösködnek.
hogy az ágyra, meg szekrényre adjak egy éjjeHszekrényu vagy hokedlit ráadásul. Hiába mondom nekik, hogy ök se adnak disznóvásárlásnál a disznóra egy ajándékmalacot. Egész nap képesek alkudozni bort
kell tartani miattuk, meri az áldomást el nem engedik! S a hokedlit
végül mégis kifariéiyoskodják, meit meghívnak a lagziba, s nem mebei üres kézzel az ember.
A nöt könnyebb
levenni u iábáról?!
A másik üzem. ahová ellátogatunk: bádogos és
vi^vezciékszerelö. Ezt az Üzemet öl évig egy fiatal lány vezette:
I-ud".iű Mária.
Három bátyját véne el az esztelen háború, az ifjú teremtés ott
maradt a mord mesierekkel, hideg bádoggal, szürke \assal, meredt
szerszamokkal tele üzletben. Bizony ez csöppet sem regényes környezet
Az üzemhez tartozón meg egy edényesbolt is, és a családnak
volt még egy kis mintaszerű kertgazdasága is a város határában.
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- Hogy csináltad végig ezt az öt esztendőt? - kérdezem a bájos, komoly Ludwíg Máriát. - Látom, hogy tele a bolt árm ai és vevővel, az üzem sorra vállalja a szerelési munkákat, és biztos vagyok
benne, hogy a mintagazdaság is működik,
- Hála Istennek, valóban így van, - hangzik a fetelei - de
hogy miképpen értem ei ezt? Nem tudom magam sem. Ha visszapillantok... látom, mikor Pest ostrománál oldalam mellett roskad össze
halálos találattól az egyik bátyám... Látom magamat az összetört és
feldúlt üzletben, ahogy négykézláb keresgetem a törmelékből a még
eladható kanalakat, kulcsokat késeket, villákat - ezzel mduk újra a
bolt. Látom magam teherautón: viszem a miniagazdaság minden ehető
terményét a pesíi gjárak dolgozóinak, mert csak igy kaphatok árat
Tábast. fazekai, ásót, ballal, amiért zaklatnak a vevők... Valahogy így
volt. S most végre hazakerült hadifogságból a másik bátyám, nem
vagyunk löbbé ,h férfi nélkül."
Megkérdem hamarjában a hazakerüli fönökÖL hogy mik a tapasztalatai a noi vezetésről? Van-e valami, amit 6 máskép t síitáit volna?
Hálásan megcsókolja a húgát
- Jól csinált Marcsóka mindent, - mondja melegen - de! A nőt
könnyebb levenni a lábáról. Marcsóka azt hiszi, hogy minden
jólékortyeélú intézményi neki kell felszerelnie edénnyel. Népi kollégium, napközi otthon, ebédeltetést akció... csak úgy masíroznak a bögrék, tepsik, tálak. S ha bejön egy ágrótszakadt néniké, aki fázik otthon,
az bizonyosan kap ajándékba egy kályhacsövet — kályhástul!
Marcsóka pirul és nevel. - egy ágröíszakadt néniké pedig éppen óvakodik befelé egy lyukas kályhacsóvel.
Pék néni
szebb kenyeret szeretne..,
Cafcsik Sándorné pékségei vezet öl év óta. Az uráról semmi
hír. Van két kis ikerlánya, kilencévesek, azokra éjjel mos, vasal, varrogaL füzetet javít. Hajnalban már a kenyér körül fáradozik, hogy reggeljöhessenek éncT aki munkába igyekszik. Mindig hófehér köpenyé240

ben, mindig kedvesen, szi\es szóval tevékenykedik., csak a szeme
szomorú.
A kél kis iker már segit az üzletben. Ok ragasztják fel a kenvéijegyeket és roppant pontos táblázatokat készítenek.
- Szívesen dolgozom, amig csak birok. - mondja Csifcsákné csak az a rengeteg rentielei, paragrafus, utasítás ne volna! Azi nem
asszonyoknak találták ki. Aztán néha úgy fáj a szive az embernek,
hogy nem adhat szebb kenyeret löbb kenyeret Mikor elfogy a jegy és
.jiem jár" több kenyér... Már éppúgy imádkozunk az esőéit, mint a
gazdák.
... hentes néni
sajnál minden borjút!
Móraéknak hentesüzlete van. Mórané azt az időt emlegeti, mikor színién egyedül vezette az üzletel.
- A családomnak kelleti a kenyér, a vevőimnek kellett a hús meséli. - Az uiam katona \ah. Nem reszkírozhaítam meg, hogy máshova szokjanak a vevők. Kimentem a vágóhídra. Mikor az első állatot
előttem tagiózták ]e. ahogy pára7ni kezdett a meleg vérT elszédültem.
A kollégák mind jók és kedvesek voltak hozzám. Addig tanítottak mig
magam is kibeleztem egy borjúi. Azóta épp olyan jó mester vagyok,
mint akármelyik férfi. Már a szivem se szorul össze, mint eleinte, mikor minden állatot meg tudtam volna siratni!
- Azúrt mégse asszonynak saló munka ez, - mondja Móra
mester. - Van egy özvegy heniesné kollégánk, aki férfimódra vezette
az üzletét de a fagyos húsok tönkretették a kezeit a hideg boltban
való ácsorgás köszvényessé lene a lábait s féléve fekszik szegény.
El kell ismerni, hogy hősök mindnyájan, akik férfi nélkül férfimunkát végeznek. Hogy visszakanyarodjunk a bekezdéshez: a rékli
maholnap egészen átalakul dolmánnyá.
Csak annál kedvesebb, ha díszül mégis rajta marad egy kis
csipke is.
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