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Könyvhetí hagyományainkhoz híven az 1980. évi ünnepi
könyvhétre,a sorban az ölvén egyed ikre, jelentkezünk
most ezzel a szerény tói ettél. A magunk módján - a könyv
ünnepén - így is szeretnénk leróni tiszteletünket a könyvbe formált emberi gondolat és érzelem előtt. Ebben a kis
keletben egyébkén! csak olyan,nyomtatásban már megjelent
verseket talál az olvasó, amelyek valamiképpen a tágabb
értelemben vett szolnoki tájhoz kapcsolódnak- Célunk az
volt általa, hogy egy csokorba gyíjtve a különböző verskötetek lapjain nyugvó sorokat gazdagítsuk olvasóinkban
a szűkebb hazánkról, a Eözép-Tisza tájáról kialakitoU
képet. Rég porladó költők hangja együtt szól hozzánk e
lapokról azokéval, akikről talán még egy-egy személyes
emléket is őriz az idősebb nemzedék tudata. 5 szólnak e
lapokról természetesen azok is, akik itt élnek közöttünk,
- idősebbek,* nagy iddk tanúi s ifjak is
nap után gyönyörködtetve

- verseikkel nap-

bennünket. Emlékeiket ébreszt-

ve bennünket is emlékeztetnek a r r a , hogy e kicsi haza
eleven, lüktető része a nagynak.5 ezt szeretve, gondozva és építve a nagy egésznek vagyunk hüf gyemtekei. Emlékeztetnek arra is, hogy e táj hagyományait őrizve, bilincses múltjának gondjait sem feledve,a jelenben való eligazodásunkat segítjük, s a jövő útjait egyengetjük.

Hangjuk hallszike sorokból azoknak, akiknek
valóban itt, Szolnokon vagy a Szolnok környéki táj valamelyikén "ötlött az első napragyogás", s azoké ís, akiknek életútja -* olykor csupán egy-egy rövid szakaszon,
bár egész életre szóló élményt aúóan - húzódon e tájon.
Szavát halljuk költőknek, akik ma is Itt fűzik ver sorokká sorsuk rebbenéseit s azokét is, akiket messze sodort innét az élet: Kecskeméttől MiskoLcig, Debrecentől
Párizsig.
E sokszínűség magyarázza, hogy még ezt a harmincegy verset is négy ciklusba soroltuk- Külön kerültek
azok a versek, amelyekből az e röghöz kötődés, az "innen származom" hangja a Legerősebb. A másik csoportban azok a szerzők kaptak helyei, akik arról vallanak,
milyen élmények kötdtték őket tarlósán e táj településeihez. A legtöbb vers az Emlékek ciklusba került. E versekben a tiszai táj sokszor csak felvillanó emlékként készteti a keltát valami fontos gondolatnak vagy rügzódoti élménynek az elmondására. A ciklus más verseiben a kibocsáló táj emléke.szépsége, sajátos varázsa vibrál.
A kütet utolsó darabjai a tiszai Iá) horizontját vetítik
elénk jobbára olyan tájleíró versekben, amelyekből a költő ás kora világképe egyként tükröződik.
A verseket egyébként betűhív átiratban közöljük, s ott.

ahol a szerző a m3 keletkezését feltüntette, mi is így járunk el.
A válogatásban - az eddigiekből is kitUnöen - a téma
volt az elsődleges. Csak teljes szövegű, jobbára a lírai
műjiemhez tartozó verseket soroltunk ide. Ezért mellőztük a nagy terjedelmű elbeszélő költeményeket, még akkor
is, ha azok kifejezetten e tájjal foglalkozó részletekéi is
tartalmaznak.
Versgyűjteményünket abban a reményben adjuk olvasóink kezébe, hogy megtalálja majd aí utat szívükhöz i s .
Szolnok, 1960. május hó.

INNEN SZÁRMAZQM

Verse ^iy Ferenc:
KÜLSŐ SZOLNOK
Hirdessék egyebek más várasil ösi Hazánknak,
hol dühödd ostromlatok által
vérpatakok folytak, vagy lágy pampának eredvén
dúzs Nemesink, paloíákot emeltek!
Én kiil Szolnoknak sükeres térségeit áldom,
hol remegd fzemeircbe az első
napragyogás ötlött. Itt hempélyeg enyves Uzapjánn
a Tifzavíz; itt omlik ölébe
Zagyvánk. EgybevégyUllt vizeinn a fzöke Folyönak
a fzép híd: a T Síandaí dombig
két sor fűzfa között izmos Ibit esek; utánnok
Tzollök a ' Varsányi határig.
Legmagosabb partyánn a ' víznek látizik AZ egyház,
a 1 sőt ár 's a' hajdani földvár. /2/
Minden egyéb lájánn dúzs relék t barna barázdák t
zöld legelők elegyitve tenyéfznek.
És hogy legböcsöaebb úifzét

égyfzerrc

kimondgyam:

fzime azon pariyara emeltek
a ' két egybefolyó víznek, hét rági vezéri
hoíinyokbúl kiízakadtt Eleinknek,
t i i l z á i évek előtt, éggy várfokot a ' nyilak ellen,
aiellyre utóbb a' moslani épüli,
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Kiss Tamás
RÉTI FÜZ
Mikor Körösbe, Berettyóba
lefutottak a vadvizek,
a rétszélen ügyes kezével
nagyapám tanyát épített.
Nyársat nyesett egy kert alól,
szalonnát pirított vele,
E hogy jóllakott, a vályoggödör
nedves partjába szúrta le.
Gyökeret vert, felnótl a fffz, mint egy legenda, egy mese - ,
nem ártott annak a vihar,
villámtiiés, fagy, - semmi s e .
Rezegtette arany fUrtjeit,
- napban fésülkodő leány —
Porc5állás szikes, ezüst
délibáb-rengetö porán.
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Összedőlt már a kis lánya,
belemették a kutat J5,
gyom verte fel körötte a
mezsgyéi, a dfflöutat is,
0 itt maradt magamagára,
akár egy jelkép, egyedül,
tücsökszó cirpel alkonyán,
s fölötte a hold hegedül.
Próbálná is tán elfeledni
a vadvizet, a rétekei,
körötte elzúgott, nehéz,
rideg paraszti életet,
de nem lehet. Fogja a p a r t t
ősz lépi csirabókos haját,
kapaszkodik a szikbe mélyen:
múltba néz. De jövőbe lit T
várja a fürge gépeket,
nyomukban csirázó magot,
zivatarok után a békés,
embemövesztó századot.
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Hatvani Dániel
SARORSZAG
Makadám-sárfolyó Latyak-ország közeledik az otthon
szülőföld szivébe kapaszkodnak kérgesre csiszolt kó-körmeim
borzolódnak szalmasörték nem rej t el feketeerdő
fejbekólím az odvas denevér torony árnyéka
hamar-este szájában m edvecu kor-bakancs fii ző
huhog az ifjúkor temetője lábam előtt
kopjafa kopjafa mikronéziai Ős-ístenfej
kisértet-szemafórja a messze kanyargó vasútnak
ballagok haza városba csámborgott szigetlakó
villannak tenyérnyi kövek bennszülött kun-koponyák
elnyel ez a föld csonioi jajszót balga szerelmet
zsoltáros könyvei szekeréével faragott koporsót
csak a kilóméterek mészfehér fantomjai állnak ki a mélyből
csak a távolság tétova ritmusának felmeredó ágai
krisztusfejre szabott koronaakácok kegyetlen gejzírek
görnyedve megyek a törékeny traverzek alatt
zsolozsmázza fülembe a szél szigorú énekeit
térj magadhoz drága Sión gályarab ki in marad
évei küllőire mi tapad fel csak a sár
acél-gondolatait nem várja termékeny kohó csak a sár
vágtája előtt nem nyílik sztráda torlódik csak a sár
háza ablakára nem hull Nap—gyémánt csak a s á r
lába nyomán nem zendül ajzou zene loccsan csak a sár
ujjait nem sebzi vaslilske üvegözön durvttja csak a sár
12

Búzavirág kék csillagmező pipacsok bíbor napkitörést
6 ilt józan láng lombozza a bávatag gyönyörködést
sorsod gyötrött ujjai Feszül jenek kasza nyél-markolatra
vagy bűjj a szégyen árnyékába bodzaerdc feletted lapulevél lósóska laboda laboda nem termeltél dologra
Lábod termett a táncra szemed

a kacs int ás ra két karod

jaj két karod a vizhordásra kévekótésre trigyaterítésre
fcezemre-Lábomra gyepit íckeredik nyeníó villám
perdül halomba fel nem robbant kukorica-gránát
dögnehéz kévék rántanak magukkal hentergózöm a
hegyesre vágott torsok fakir-Tnezöin és megugrik
a két ló szóródnak szárak pattan a flízvesszö-kötelek
s örvénylik vermében a krumpli partraveii rögeit
döglött békáit fürge egereit forró aranyként habzík
nyakamon zs á kvaszon-hű rzsoLás lüktető lenyomat
latyak-országom maioor felé nyikorgó szekérderék
arcom marja lóhúgyos sár agyagos verejték
dágviny-dagasztó robot ez bepottyezte ifjúságom
hagyptázas hánytorgásairtiban Özönsarat okl^ndezem
gémberedeti kezem alig pelegiti a Füst fátyla mögött
fortyogó idő parázsló permet szerelmi rőzsetiíz
sárnyom az aszfalton pirkad gumirece-minta
feszül a neutron-mennyből!nak bömbölö holégsugar
s alant a habarcs kavarog a múlt katlanában
szétázott vályog Folyik át cigány-lábujjaink kozott
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Tengermély-TíszántúU hová űszlak el potyka-falvaid
háztetÓ^pifckelyeid miféle vaskés kaparta fényesre
merre mentek fiaid a feketeepertől néger-szájűak
foltozott ülepíi sereged eldurramva sáraknáít
nyarak láng-szőnyegei göngyölódnek fel előttem
már ötven napja nincs esö repedezik a
disznofertó alja hálózatában felsejlik Kandinsky
álom-szövedéke térkép a Tau Ceti bolygóiról
háromszögek a hazaballagó ILbacsapat nyomában
csámpázik a rémült vezérgúnár hajtja a szárnyára
kötözött seprücsutak riadalma asszonyok
sápitoznak az alkony iromba porában
hogy ele sav argóit megint a malac a garázda jószág
villog szivemben az emlékezet csákánya
felfejti az ámulat fakult rétegeit az ősz sárga
5ivatag--egéró'l alászálló avar-ejtőemyósöke t
dlJlőutaK derese dó párhuzamosát akácgallyak
paleolil-maradványaii raen meg)dn a sár
évada rendre kordába törnek nyihogó nemzedékek
s húzzák a gond hegymagas szekerei csűdjükeí
f elv érzi acsargó abroncs örömöt orzó ostor
viszi pariját a sárfolyó felszaggat ja otromba darabokká
kertek alatt sodródó árkok terítik szürke szennyüfrei
virágpor amóba-tenyészetéi kacsatollat morzsolt csutkát
s nincs hol megvetni a Eabat süllyedhetsz lélek
hogy megfulladj vagy megkeresd Ázsia kavics rétegeit

u

Elér az ordas eső fénylik villanyban a szőre
csócsálja kabáiom ujját nyála csorog az ereszről
paiiogzik a pléh-megváltó félrefordnon feje
zúg a bádogcsatorna zúg zúg az a négy folyó
elkeveredik a pincei dajdajjal mert hivaíalido után
magánember az elnök is áuüremkednek agyán a sárrögök
a le nem kapán vakfoltok az idő látóterében
mert ki lehet Messiás e latyak-országban
rozsdamentes a céllal ötvözött szívÜ örökké csillagos
harmatban tisztuló sugaras léptú a fecskefészeknyi
tanyák vidékén a történelem is tálláger endá ja alatt
jószághizlaló tekintetű kinek szerzetére nem tapad kolonc
bukjon bár ezerszer elnyúlva röhej-pocsolyában
felserken njböl lélegzetében humusszá nemesedik a szik
s leomlik sercegve a por bálványa tavaszodik
gyógyító eszmék fuvallatában sejfépttö szándékban
nyomában EŰ harsán kísérik szebd szarvasok
s könnyedén félretolja a horizont csend-kulisszáit

Itt ahol legmélyebbek Európa árkai
hörög a víznyelő rácsa nyeli a ganajlevet
megállók csatakosan didergek a fagy korbácsára várva
makadám-s ár folyó latyak-ország ez az ctthoooia mégis
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Kertész Péter

a karcagi zsidó templom

gyermekkorom kuporgásai két rohangálás között
a kastélynak tetsző templomban
nyomdász nagyapám remegő lábainál
s a szivárvány-üvegen átrohanó napsugár
fiatallá varázsolták az évezredes zsoltári
a szárnyukat vesztett nomádok Találkozása
a sebez hetetlenre pofozott hitben
itatta arcomat fénnyel
az időt nem érzékelj a gyermek
apám
- hányat is alszunk míg viszontlátjuk
fagyhalál képében kikapta már
a munkaszolgálatos-obsitot
nem tudhattam még hogy kiáltani kel]
s máris megretten a világ
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ritkán látom a templomot
anyám ma is a zsidó utcában éli
fáradt várakozásban életét
vele nézem a pusztulással dacoló köveket
a tóra—szekrénybe vizeló felsóbbrendfí germán
Sztálingrád alatt szintén megfagyott
nem olyan de Hí 5 a templom mint régen
a jobbról olvasó tekintetek (Uzét
könnyedén elfújja az emlékezés
a péntek esti serlegben a bor
ma is varázsital a. gyerekeknek
engem a haloítakért felsíró imádság bénít
- anyám a karzaton magyarul mormolja
mikor az öreg karcagi templom szí vár vány-U vegén ét
magamhoz rántanám a fénylő napsugart
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Serfőző Simon
INNEN
származom a meleg dombról, a félre fésült hajú Öl
mellől, a sündisznó-piszmogású tarlókról; ebből a
piszoktermö, tyúktetves, bolhás, varjaktól
megfenyegetett tanyából. A hét hónapra születő
ledolgozott magzattal - akkor áptilt a pirosfedelíf,
tehéníincos portájű ház - , innen Szaladt a
besötétedeit Zagyvarékas Felé anyám, hogy
világrahozzon valakinél: a legyektől védő,
rámbontott szalmahordó-kosár volt a? inkubátor!
S i t t voltam három éves koromtól az egyenes nyakú
libákkal a zsiborgó kis gyepre kicsapva, aztán a
döfős-feju borjú mellé állítva- A bajuszát
csavargató porszemei ismertem a másik határban!
S hadakoztam a Kapával a gazok ellen. Hisz a
szerszámokat, a földművelő ember eszközeit:
orradzót, marokszedő kapircsot, tokmányt,
tehénkoloncot, Jármot, vékát, köpiilőt, a
morzsolószéket én nem a szobasarokból ismerem.
Volt dolgom velük, mint a vesszősöpruvel t
személládával, vasftfrésszel, lyukasztóval, a
tekercselőgéppel Újpesten, ahol a. [oídön vackolram
magamnak fekhelyet^ munkára neveltettem.

Innen ismerem a férges, vakolatavedlett, ablata-szétnyirton, utcája-széttaposott,
földszintes munkáskolóniákat, s az
agyonradolgozottakat, az örökre etfaradiakat, a
marói-holnapra élőkei, a maguk és nem maguk
szegényei!. Innen ismerem őket, s erről a lájékról,
ahol most kUszködterem kapaszkodásom, ahol
"jogfolytonos" vagyok: pallérok keze alatt erreFelé
dolgozlak szüleim a munkáin séges időkben:
Diósgyőrben, Szerencsen, Tíszalűcon. S közöm van
Csanálos pusztához, ehhez a szülőfalumon túli
másik lanyaviiághoi, ahová a feleségem való t 5
ahol elfáradva a madarak, este lehunyt szemmel
ültek a gyalogüton. Erre a részér* tartozom
hazámnak, 5 az éjszakai tanyákban vaktálő
vakoskodókat, akikre szúnyogok morognak befelé
szőrösen az ablakon, az összetörÖdöti éLetu
ingázokaf, s a munkát két kézzel végzőket:
munkásokat és parasztokat nincs miért
megtagadnom. Értük van dolgom, £ dolgaim
megmérnek. 5 nem a megalázkodá&sal
magasztosulok kai és a megalkuvás árán
dícsőtilökkel tartok, hanem megyek tenni a úclgom,
mimha szerszámmal mennék az elgazosodott
kukoricák felé, hogy hasznot hajtsak, s a biz oda lom
nevelkedjen magasra!

Serföző Simon
IDE TARTOZOM

Szikkadt hátú őseim
e töppedt földekről hívták elő
emlékeikel este,
amerre a múllak elvonultak,
akárcsak ifjúságom
zászlói az időben,
s a tehénbögések csapásai végén
gondoktól ködült mindig
a láthatár-perem,
amerre énekeim Feldobtak
a napsütésbe,
s ha elindult tekintetem,
kiért hamar
e kurjantásnyi Magyarország
az Alföldön túli mezsgyeszéíére.
Itt a mindennapok távoli
kertaljait is ismerem,
a bajok* háborúk járta égtájakat,
ahol itthon vagyok

e népe meg szenvedeti múltjával
minden nemzetiéi
egy-rangú országban.
Javára dolgozzam,
lássa hasznom,
aki ide tartozom,
mint mások máshová,
s idevalósi vagyok hazám,
s szülőföldem jogán.
1977
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Kiss Gábor
SZOLNOKI HARFA
- Császár Elemérnek - -

Hamva i ti bűn már, hazajött Budám],
Hfre íennen száll, az idői lebírva,
S büszke szívnek szent tanúságot árul
Verseghy sírja.
Domborult hantját - honi városának
Uja - ápold, sírja elé kijárva,
5 dréga emlékét te fogadd Múzsának,
Szolnoki hárfa.

• * m

Abból az alkalomból, hogy Verseghy Ferenc
a budai t«netűből a szülővárűsba, Szolnokra szál
lították.
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EGYÜTT ÉHEM VELED, VAROS

Szép Ernő
TÚRI DIÁKOK, ÖREGDIÁKOK
Öregdiákok, túri diákok,
Nektek messziről egyet kiáltok.
Szívem trombitái messziről nektek:
Túr városát el ne felejtsétek!
Túr városának vén Fehér t o r n y á l .
Azt az egyszerű szép magyar formár,
Harangozása hármas szózatját,
Ha szálon gátja a mennyek atyját.
Temploro mellé ugye oda láttok:
Ott van a ti nagy latin palotátok.
Hova álomban még visszajártok
Öregdiákok, tűri diákok.
Jó ÍB vón újra a padba ülni.
Bánattól gondlól elmenekülni.
Fáradt leikünkben friss lelkei lelni.
Túri tanítást szívesen nyelni.
A túri leckét, öregdiákok,
* Nem a latint kit nap-nap bevágtok Azt, amit adtak s fel se kérdezték:
Azt a szépséges szép magyar leckét.
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Testvért védeni, hazái szolgálni.
Hitet, hÚségeti harcokat állni:
A nemes virtust itt tanultátok
Tűri diákok, öregdiákokNem ennyi bajjal, nem ennyi évvel,
Ha' zsenge szívvel, fiúi hévvel
Úgy imád iátok, amit imádtok
Öregdiákok, tdri diákok.
Két életünk van itt a világon:
Egyik az élet, másik az álom.
Egyik tövist ádr másik virágot.
Ugye tudjátok Öregdiákok.
Bereityőparton tavaszi füzek.
Ifjú eszmények örökké szüzek.
Susogó fűzfák amit meséltek-..
Túri diákok ne felejtsétek.
Öregdiákok ne felejtsétek,
Az ifjúságot el ne ejiséíek,
Ifjak maradtok Túrra ha jártok
Testvéreim, jo öregdiákok!
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Tamkü Sir aló KároJy
MEZÓTIÍH

Halk város szólt: kis iskolás
itt minden perc egy ásitásE város sosem változik
csafc a z í r i él: mert álmodik.
A vén torony bongó zaja
négy század titkos sóhaja.
Agg Csipke Rúza alszik in
és hiába vár valakit.
Az utca nyúlt álom-szalag
és minden ablak hallgatag.
Vén kapufákban rág a szú
hurrák-hajósa; víg fiu
el ne kiáltsad Itt magad
- mert összedőlnek a falak.
Mezőtúr, 1921

Serfőzó Simon
BEVONULÁS ELŐTT
Pár hónapig éltem együtt veled
gyermekkori városom,
utcáidon, hol bozontos szemöldöké
kun parasztok jöttek reggel
recsegő munkás von a tokról,
együft éltem veled, város, szerelőim voltak
a kirakatokat kivilágító fáfc,
álltam dohos, részegem be r-tántorgó
kocsmáid elán és a piactér felöl szállt
állandóan a kék rohadt alma-szag,
most búcsúzni jöttefn hozzád
ezen a szél-kisárözenés délutánon,
nehéz, hideg autók visznek majd,
dohogó vonatok, s a köz el idő
laktanyák elán talán az
éjszaka-töltetű hold harckocsija
végígcsikorog tiszteletünkre, föltépve
a zoideío utat, viszem 3
katonaládát, szorítjuk egymást:
mi két évre szolgálatba vonulók

