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Indián ének
KÁNYÁDI SÁNDOR verse

IVASKOVICS JÓZSEF zenéje

IJ052-1

vannak vidékek
ahol az ének
kiment szokásból
ha van is élet
azt hihetnétek
mindenki gyászol

pedig csak védett
helyen az ének
valahol mélyen
szunnyad a lélek
legjobban féltett
gyönge csücskében

vannak vidékek
ahol a népek
csöndben az ágak
jelekkel élnek
beszélni félnek
viharra várnak
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Átkozott szerepben
BECSKE JÓZSEF LAJOS verse

IVASKOVICS JÓZSEF zenéje

nekem nincsen hazám
most látom igazán
március idusán
télbúcsúztató
tévébe zárt ünnepen
néma történelem
hálót fon ellenem
elsorvad a szó

hazám szerelmesem
én hallgatag lettem
átkozott szerepben
tépek húrokat
jövõtlen múltunk végét
mennydörgi a szláv ég
bár mienk e tér még
õsi jog alatt

nekem úgyis régen
végem de te szépen
lengedezz a szélben
trikolór szalag
hol fészket rak a bánat
hej huszadik század
ezt jól megcsináltad
átkozd el magad

IJ052-2

Alkalmazkodó ritmusban.



7

Szülõföld
BODNÁR ÉVA verse

IVASKOVICS JÓZSEF zenéje

Emlékeimben úgy él ez a táj,
mint az imádság, mely örökérvényû.
A szülõföld, ahol az sem fáj,
hogy az élet után elmúlás jön...
... és halál...

A föld, a rög, az õsi gyökerek,
ahol szerettél, és szerettelek.
Ahol dacoltam a reménytelennel,
de jobb hazáról nem akartam hallani.
Nem tudtam menni, új ruhába bújni:
magamat valaki másnak vallani.
Mert mégis-mégis ideköt valami...

IJ052-3
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In memoriam 2004. december 5.
BODNÁR ÉVA verse

IVASKOVICS JÓZSEF zenéje

IJ052-4

Giusto
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Törökkanizsa, 2004. december 6-án,
Ungvár, 2004. december 25-én.

Anyám Magyarország
BOGDÁN JÓZSEF verse

IVASKOVICS JÓZSEF zenéje

IJ052-5

Cantabile
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IJ052-6

Májusi fohász
BARTAL KLÁRI verse

IVASKOVICS JÓZSEF zenéje
Andantino
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Egy Magyarország felé
VEREBES ERNÕ verse

(részlet)
IVASKOVICS JÓZSEF zenéje

IJ052-7

Deciso

Parlando
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Deciso

Parlando
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Mennek
Haladnak hosszú sorban
Vissza
Autón traktoron vagy gyalog
Egyre délcegebbek a fák
Hevesebb a szél
A messzirõl vicsorgó karszt vacog
Mennek
Vissza ugyan hová mehetnének

Feloldódva újabb hangnemekbe
Dal tévelyeg szomorú vasárnapok között
Délszaki kincs
Hantoknak lakói fölött permetez örök harmóniákkal
Talán életre kel egy talajminta
Rajta hóvirággal

De végtelen az álom
S ha ezt is elveszik a vámon
Már elalvás sincs
Sarcnak pedig marad a hozzáférhetõ szegénység
A Nincs de nem is bánom

Határon túlról idõn túlra
Libben a képzelet oltotta túra
Szekéren kordén vagy gyalog
S ahol a batyuban is a határ van
Ott az õshazában vagyok

Három a magyar igazság
A ti csontjaitokban is õskajánok
Három királyfi indult egyikük legkisebb
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Három tenger mosta partját fél országnak
Kislányból is három a negyedik legfrissebb
Egyedül õ lett jó leányanyának

Még nem otthon
Már nem az õshazában
Csak egy közös síkon feledve
Juhodott szittyák
Itt-ott ingón
Mennek mendegélnek
Egy Magyarország felé
Megtörött porondon
Megtörve - lebegve

Határon túlról idõn túlra
Libben a képzelet oltotta túra
Szekéren kordén vagy gyalog
S ahol a batyuban is a határ van
Ott az õshazában vagyok
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Magyar bánat
BARTAL KLÁRI verse

IVASKOVICS JÓZSEF zenéje

IJ052-8

Giusto
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A Tátra csúcsán olvad már a jég
És véle üzen a bús Felvidék.
Apám hazája könnyekrõl susog
S hogy sok volt már a rúgás és szitok.

Kincses Erdélynek felém sír szava,
Bánát keserve: anyám sóhaja
S a Székelyföldön a kemény parancs:
Nem lehetsz magyar!- majd csak belehalsz.

Nekem zokogja bánatát a szél,
Ország házában akár mit mesél,
Szónokol hévvel teli zseb ura.
Ki esdeklésre nem hajlott soha,

Kinek istene nem volt: csak a pénz,
Hogy is érthetné egy nép életét?
Kinek e térség nem az otthona,
Világpolgárként csöppent csak oda,

Szent sírjainkon ki vígan tapos
S ügyesnek tartja azt, ki csak lopott,
A szeri puszta, kinek csak "duma",
Mint Csíksomlyón a síró Mária,

Útszéli Krisztust ki nem süvegel,
Ki férfiúként más férfit ölel,
Kinek koronánk fejfedõ csupán,
Keresztünk röhej s arra jó talán,

Hogy mi hordozzuk – birja még a nép –,
Számûzné Adyt, Arany énekét.
Ki nem érzi, hogy szent szó az "anya"
/Egy van csak szentebb  – és ez a "haza"/,

Nem üzen annak semmit ez a táj,
Nem érti soha, nekünk hogy mi fáj.
S ki dicsõ múltat oly bõszen tagad,
Közöttünk él csak – de nem magyar az.

Nagymajtény, Arad kinek nem sajog,
Egy nép keservén az csak vigyorog.
Neki Te semmi, "átkos múlt" maradsz
S észre sem veszi: nem úr, bábu csak.

S mindegy, a parancs honnan is ered,
Kelet- s Nyugatra egyformán liheg.
Egy nép rabságban. De a szolga õ.
Igazunk döntse el majd a jövõ!
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Quo vadis?
CZÉBELY LAJOS verse

IVASKOVICS JÓZSEF zenéje

Megy az ember, fogy az útja
Az ég alatt.
Egyedül megy, nincsen társa,
Mind elmaradt.
Leszáll az est, csillag ragyog
Csak az égen.
Se csillagfény, se gyertyafény
A lelkében.

Sokszor érzi, mintha szállna,
Mégsem halad,
Mindig földön, soha égben,
Csak ég alatt.
Nincs mosolya, könnye soha
Meg nem csillan.
Néz mereven, a szemébe
Neon villan.

Széles utak, drága házak
Reklámfényben.
Múltja int az utcasarkon
Falfehéren.
Nincs illata, hangulata,
Potomáron
Eladatott ama híres
Nagyvásáron.

Megy az ember, néha megáll,
Mintha várna
Valakire. Nem tudja, hogy
Önmagára.
Megreng a föld, kapaszkodna,
De nincs mibe.
Fény önti el, s utolsót lép
A semmibe.

Alkalmazkodó ritmusban.

IJ052-9
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Ígéret földje...
S. BENEDEK ANDRÁS verse

IVASKOVICS JÓZSEF zenéje

Mint egykor bûneinkért,
Ma bárányként büntet az Úr.
Fut három hazátlan úrfi,
Vérkönnyeket ont Vazul.

Mert seregnyi kufár
Árulja földed: a hazát.
Ácsolják ma is a bitót,
Ha fognál hadarót, kaszát.

Az ígéret földje vérben áll,
Hitünk rabolja kun, tatár,
Népére acsargó janicsár,
Jöjj hát, jó László király!

IJ052-10
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Te magasba menekült...
VÁRI FÁBIÁN LÁSZLÓ verse

IVASKOVICS JÓZSEF zenéje
Döbrentei Kornélnak

IJ052-11
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Mig átkozódva
ZAS LÓRÁNT verse

IVASKOVICS JÓZSEF zenéje

Mig átkozódva jár a szám,
részeg örömlány lesz hazám,

az ám, az ám.
Mig nézelõdöm, ballagok,

borgõzben áll minden sarok,
vagyok, vagyok.

Mig verset irok és teszek,
széjjel rágnak a termeszek,

ezek, ezek.
Mig fohászkodom, Istenem,
helyemet többé nem lelem,

egem, egem.

Mig félek baljós ég alatt,
vergõdöm, ahogy a patak,

apad, apad.
Mig emlékezem, jó anyám,
harkály kopog a barna fán,

karám, karám.

Mig szemmel vernek is leszek,
átjárnak kéklõ kis szegek,

megyek, megyek.
Mig mellbe vág a szûk határ,
véres köpet és bûz kaszál,

hazám, hazám.

In memoriam József Attila

IJ052-12
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Halottak napján
BARTAL KLÁRI verse

IVASKOVICS JÓZSEF zenéje

Mikor a gyertyák csonkig égnek,
Lássátok õket újra szépnek.
Hiányuk mikor szívbe markol,
Halljatok mást is fájó jajból.

Mit életükben nem tudhattak,
Nem érzik ma sem néma holtak.
Hiába minden jámbor szándék,
Egy szál virág – késett ajándék.

S ha úgy mentek el, hogy szerettek,
Emlékük ma is átmelenget.
Vigyétek haza ezt a lángot,
ÉLÕKNEK gyújtsatok világot!

IJ052-13

Adagio
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Legenda: 1956 Karácsonyán
KALOTAY MÁRIA verse

IVASKOVICS JÓZSEF zenéje

Mikor a kis Jézus lenézett a Földre
Nyomban mint a zápor megeredt a könnye...
Magyar tájra esett szelíd tekintete,
Pont mikor az orosz ott a magyart ölte.

El is födte gyorsan síró csillag-szemét,
A Szûzanya ölébe rejtette fejét...
A Szent Szûz is búsult ,,Virágos Kertjéért'',
Istvántól rábízott hû magyar népéért!

Szomorúan telt el Jézuska ünnepe
Még az angyalok sem hódoltak elõtte.
A kis Isten-Gyermek zokogott-zokogott,
S forró könnye-árja Budapestre hullott...!

IJ052-14
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IVASKOVICS JÓZSEF zenéje

ILLYÉS GYULA verse
(részlet)

Egy mondat a zsarnokságról

IJ052-15
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Mennybõl az angyal
MÁRAI SÁNDOR verse

IVASKOVICS JÓZSEF zenéje
(részlet )

IJ052-16
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Az üszkös fagyos Budapestre.
Oda, ahol az orosz tankok
Között hallgatnak a harangok.
Ahol nem csillog a karácsony.
Nincsen aranydió a fákon,
Nincs más, csak fagy, didergés, éhség.
Mondd el nekik, úgy, hogy megértsék.
Szólj hangosan az: éjszakából:
Angyal, vigyél hírt a csodáról.

Mondd el, mert ez a világ csodája:
Egy szegény nép karácsonyfája
A Csendes Éjben égni kezdett –
És sokan vetnek most keresztet.
Földrészek népe nézi, nézi,
Egyik érti, másik nem érti.
Fejük csóválják, sok ez, soknak.
Imádkoznak vagy iszonyodnak.
Mert más lóg a fán, nem cukorkák:
Népek Krisztusa, Magyarország.

Angyal vidd meg a hírt az égbõl.
Mindig új élet lesz a vérbõl.
Találkoztak õk már néhányszor –
a gyermek, a szamár, a pásztor –
Az alomban, a jászol mellett.
Ha az Élet elevent ellett,
A Csodát most is õk vigyázzák,
Leheletükkel állnak strázsát,
Mert Csillag ég, hasad a hajnal.
Mondd meg nekik –
                                 mennybõl az angyal.
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A Szózat éneklése közben
BÖRÖNDI LAJOS verse

IVASKOVICS JÓZSEF zenéje

IJ052-17



31



32

Magyar nóta

IVASKOVICS JÓZSEF zenéje

NAGY GÁBOR verse

IJ052-18
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És sorsod gyászát így zendíti meg:

Magyar ének 1919-ben
SAJÓ SÁNDOR verse

IVASKOVICS JÓZSEF zenéje

IJ052-19

(részlet)
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Magyarok
KAISER LÁSZLÓ verse

IVASKOVICS JÓZSEF zenéje

Fogyunk, romlunk, mégis megvagyunk,
gyõztes, vesztes - ez is mi vagyunk,
pusztít, éltet átkunk, áldásunk,
jövõt gyilkol testvérdúlásunk.

Hiszünk vagy nem, Isten megsegít,
talán úgy, hogy éppen nem segít,
talán hitünk így is megmarad,
talán lesz még - nekünk virradat!

IJ052-20
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IVASKOVICS JÓZSEF zenéje
KISS DÉNES verse

Bejöttek a bankok

Nem tankok tapossák
mezõink kertjeink
Adósság ordasság
ûzötje vertje mind!
Kimentek a tankok
Bejöttek a bankok

IJ052-21

Fosztogatnak hazug
lélekjanicsárok
Miénk még? – Nem tudjuk –
a temetõárok
Kimentek a tankok
Bejöttek a bankok

Mi marad? Kiáltsd! Mi
ebbõl az országból
ha aki vezeti
az is belegázol
Kimentek a tankok
Bejöttek a bankok
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IVASKOVICS JÓZSEF zenéje
KISS DÉNES verse

Országpirongató

Ez az ország az az ország
hol a hõsihalott fiak
mártírvérét leszavazzák
Ez az ország az az ország
ahol erény a törpeség
s megcsúfolt a léleknagyság

Ez az ország az az ország
hol a józan ész lett gyanus
s szemvilágnál jobb a vakság

Ez az ország az az ország
hol magunknak vetünk gáncsot
s igazságról szól a gazság
Ez az ország az az ország
hol az apák anyák jussát
a kufárok elorozzák

Ez az ország az az ország
ahol körben tolvajnépek –
s hiénamód vicsorogják

IJ052-22
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IVASKOVICS JÓZSEF zenéje
KISS DÉNES verse
Duna-gát

Duna-gát Duna-gát
Gátolgatják a hazát
Mi gátolja igazát?
Magyarét a Duna-gát!

Duna-gát Duna-gát
hazugnak nincs duma-gát
Dunavíz Dunavíz
ki tudja mit hova visz?

Dunaár Dunaár
Magyarságunk lesz az ár
Emeletes magasan
dõzsöl fölöttünk az ár

Emeletes magas gát
visszatartja a Dunát?
Nem mert éppen ellopták
s odaát lett ideát!

Ideát odaát
Lopkodgatják a hazát
Megcsonkított kis ország
az eszed is kilopják!

Trianon Duna-gát
Szakítgatják a hazát
Ideát odaát
ki-ki veri magyarát!

IJ052-23
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Honfi! e bércorom...
KORÓDY SÁNDOR verse

IVASKOVICS JÓZSEF zenéje

Honfi! e bércorom,
szíved hevesebb dobogása
jelzi, hogy õsi honod
drága határa ez itt.

Itt hangzott egykor
riadó csatakürtje Lehelnek,
Nagy Rákóczink itt
hullatta búcsúkönnyeit.

Szent kegyelet tüze gyúl
itt minden csipkebokorban.
Oldozd meg saruid,
Szenthely ez itt, ahol állsz.

1896.
IJ052-24
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Emelj magasba
FÜZESI MAGDA verse

IVASKOVICS JÓZSEF zenéje

IJ052-25
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Kishaza

HORVÁTH SÁNDOR versei
IVASKOVICS JÓZSEF zenéje

(Dalciklus)

Az én hazám
Csedes pentaton ének.
Ha szívemhez hajolsz
eléneklem néked.

I.

II.

Hazámat megálmodom.
Anyámmá édesgetem.
Hogy félteni tudjam –
          csak ennyire segíts

Istenem.

IJ052-26
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III.
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Most legyen benned alázat.
Hazádat

ne ordítsd.
Csak dédelgesd

édesanyádnak.

IV.

V.
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Nem tudunk élni
JÓZSEF ATTILA verse

IVASKOVICS JÓZSEF zenéje

Bennem betöltetlen szomorúság tátong
S gizgazzal benõve minden istenoltár.
Hajh, vágyak anyja, de mostoha voltál.

Eltévedtem járván erdõ-rengetegen.
A félelem sikong zirrenõ haraszttal
S vén adós erdõ nem ûz, nem marasztal.

A fák sudarára szállt az Est, az álnok
És torkom szorongatja valami titok:
Ajkat én miért csak sóhajra nyitok?

Magyar vagyok én is, (rivallnak a kányák)
Ilyen vagyok én és sose leszünk mások.
Jaj, jaj, nem tudunk élni, nyavalyások.

IJ052-27
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Mérték- és irányadó

HORVÁTH SÁNDOR verse
IVASKOVICS JÓZSEF zenéje

(A megmaradás félig kész metaforája)

IJ052-28
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Neked csak a nincs.
Nekem a magány.
Ott a kétely.
Amott az aszály,

          amit nem békit vízözön.

Neked  a miért.
Nekem a valóság.
Ott a bamba vágy.
Amott a csalódás,

            s némi írás a mózesi kövön.

Mint valami öröktõl csenevész agy,
mely kitaszítva
önmaga rostja maradt,

úgy hirdeti a letisztult igazságot
– a Keresztre feszített álmot –

egy megpecsételt béna.
Ezért nincs több "és", s nincs többé "ha".

Csak csendes semmicsobogás.
Katonás vigyázz.
Mímelt terpeszállás
kis-haza-árulás.

Neked a baksis.
Nekem a kegyelem.
Ott a kényszer.
Amott az árvíz,

amit megálmodott
az aszályból kipergõ könny –

a belül feltámadó
igaz vízözön.
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A marosszentimrei templomban
JÉKELY ZOLTÁN verse

IVASKOVICS JÓZSEF zenéje

IJ052-29
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Marosszentimrei templom, 2002
FERENCZES ISTVÁN verse

IVASKOVICS JÓZSEF zenéje

IJ052-30
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Levette kezét rólunk a Teremtõ
KÁDÁR FERENC verse

IVASKOVICS JÓZSEF zenéje

IJ052-31
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Jelek
NAGY GÁSPÁR verse

IVASKOVICS JÓZSEF zenéje

IJ052-32
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Valahol örökké
NAGY GÁSPÁR verse

IVASKOVICS JÓZSEF zenéje

IJ052-33

Andante
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Valahol mindig eltûnik
valahol mindig megtalálják

valahol mindig temetik
valahol mindig exhumálják

és

örökké nekünk szegezik
örökké fényes ellenpélda
örökké rajtunk keresik

örökké mégis bennem él ma!

(1998. március 15.)
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Újévi köszöntõ
BARTAL KLÁRI verse

IVASKOVICS JÓZSEF zenéje

Adjon Isten minden szépet,
Irigyeknek békességet,
Adjon Isten minden jót,
Hazug szájba igaz szót.

Hontalannak menedéket,
Éhezõknek eleséget,
Tollat író kezébe,
Puját asszony ölébe.

Legényeknek feleséget,
Szegényeknek nyereséget,
Áfonyát a havasra,
Pisztrángot a patakba.

Istenhitet a pogánynak,
Hû szeretot a leánynak,
Szép idõben jó vetést,
Szomorúknak feledést.

Sarkvidékre hideg telet,
Az árváknak jó kenyeret,
Fegyvereknek nyugalmat,
Szelíd szónak hatalmat.

Betegeknek egészséget,
Fuldoklóknak reménységet,
Vitorlának jó szelet,
Napfénybõl is öleget.

Jó lövést az ordasokra,
Nyíló ajtót vaskapukra,
Vándoroknak fogadót –
Isten adjon minden jót!

Adjon Isten minden szépet,
Irigyeknek békességet,
Adjon Isten minden jót,
Hazug szájba igaz szót.

IJ052-34

1.

2.



57

Áldj meg minket
BALASSI BÁLINT verse

IVASKOVICS JÓZSEF zenéje

Áldj meg minket Úristen az te jóvoltodból,
Világosíts meg minket irgalmasságodból
Orcád világosságával, lelked ajándékával,
Hogy életünkben ez földen járjunk igazsággal.

Engedd ezt mi nekünk kegyelmes Istenünk,
Hogy mindnyájan téged igazán esmérjünk,
Hadd az kicsiny hitükkel együtt örvendezzünk,
Mikor megítélsz uram, kegyelmezz meg nekünk.

Ne tántorodjunk mi el soha uram tõled,
Ne kételkedhessünk is többé már felõled,
Nyughassék meg mi lelkünk igaz hittel benned,
Vallhassunk mindenekben urunknak csak téged.

No azért dicsérjük most felszóval az urot,
Mert lám csak õ viseli mindenütt gondunkot,
Uram a te nevedben áld meg szolgáidot,
Kiért viszontag mi is dicsérjük fiadot.

IJ052-35
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Sugarat hordok
TÚRMEZEI ERZSÉBET verse

IVASKOVICS JÓZSEF zenéje

IJ052-36
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Örök, dicsõ tekintetedbõl,
én Istenem, fénylõ Napom,
sugarat hordok a szívemben
sötét, ködös, nagy, útamon.

A Te szemed reámtekintett:
ím, az enyém is ég ragyog.
Beboríthat mindent az éjjel:
fényedbõl egy sugár vagyok.
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Hála
LOSONCZY LÉNA verse

IVASKOVICS JÓZSEF zenéje

Ha naponta nyílna hálára ajkam,
s ezernyi nyelvvel zengne énekem,
elég nem volna dicsérni Téged
a gazdag áldásért, Istenem.

Megköszönni az éveket, mit adtál,
napfényt, esõt, hogy bõ termés legyen,
nem volna elég hálát adni Néked
millió szó sem, Istenem.

Mégis fogadd, mert szívbõl jõ e hála
– bár dadogás csak –, fogadd kegyesen,
mindenért, miben jóságodat látjuk,
legyen köszönet Néked, Istenem.

IJ052-37
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Hol hit, ott szeretet,
Hol szeretet, ott béke,
Hol béke, ott áldás,
Hol áldás, ott Isten,
Hol Isten,
Ott szükség nincsen.

Házi áldás
IVASKOVICS JÓZSEF zenéje

IJ052-38
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Tedeum
REVICZKY GYULA verse

IVASKOVICS JÓZSEF zenéje

IJ052-39
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Te Deum
SÍK SÁNDOR verse

IVASKOVICS JÓZSEF zenéje

IJ052-40
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Magyar – latin mise
IVASKOVICS JÓZSEF zenéje

Kyrie

IJ052-41
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Gloria
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Sanctus - Benedictus
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Agnus Dei



98



88

Magyar – latin mise
IVASKOVICS JÓZSEF zenéje

Kyrie

IJ052-41
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Sanctus - Benedictus
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Agnus Dei
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FÜGGELÉK

Katonasír Verecke felett

A Jászkun Kalendárium egyik számában tallózva találtam rá a következõ cikkre:
„1915. május 12-én az I. világháború pusztító harcai közt a Kárpátokban a határon,

Vereckénél egy csukaszürkébe öltözött tartalékos zászlós állt meg egy emlékmûnél, Soós
József, aki késõbb az árokszállási és a tiszaföldvári iskolák megbecsült tanítójaként vált
ismertté. Elõvette jegyzetfüzetét, s bemásolta az obeliszk elsõ oldalán lévõ sorokat

Honfi! e bércorom,
szíved hevesebb dobogása
jelzi, hogy õsi honod
drága határa ez itt.

Itt hangzott egykor
riadój csatakürtje Lehelnek,
Nagy Rákóczink itt
hullatta búcsúkönnyeit.

Szent kegyelet tüze gyúl
itt minden csipkebokorban.
Oldozd meg saruid,
Szenthely ez itt, ahol állsz.
1896.

Soós József az oszlop másik oldaláról lejegyezte e sorokat is: „Honfoglalás emlékére
(Magyarország fennállásának országos ünneplése alkalmából). A gránitoszlop tervét
készítette Drawek Ede és az emléksorokat írta Koródy Sándor.”  Soós József feljegyezte
még azt is, hogy „az emlékmû mellett volt eltemetve Tímár Lajos, 46 éves (Cibakháza)”.

SZÖLLÕSY TIBOR
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Ne mondd meg nekem odaát,
hogy ki vagyok, és hová tartozom.

Bízd rám a sorsom. Hogy hol a helyem,
én azt pontosan tudom.

Patakokban folyt, áradt az ígéret,
mígnem minden álmunk eltûnt, semmivé lett.

Mosolyogva meddig, meddig kell eltûrnünk,
hogy az asztal körül még mindig nincs helyünk?

Hogy a szülõanyánk megtûrtként tekint ránk,
és úgy bánik velünk, mint gonosz mostohánk?!

Ezeréves múltunknak éppúgy része vagyunk,
ugyanúgy szenvedtünk, ugyanúgy zokogtunk,

mikor szíve vérzett drága nemzetünknek,
s megtépázott zászlók szanaszét hevertek.

Mikor szent földünket darabokra tépték,
és a hatalmasok mind tétlenül nézték!!!

De mi fel nem adtuk egyetlen percre sem,
pedig úgy éreztük: elhagyott az Isten.

Nyelvünket õrizzük, mint legdrágább kincset,
külhonban is tovább él a magyar nemzet.

De ha így sem kellünk néhány szószólónak,
akkor is maradunk igaz, hû magyarnak!

In memoriam 2004. december 5.
BODNÁR ÉVA

Torontál, Arad, õs Bereg,
Gömör fölött a köd remeg.
Felsír a csiki szél szava,
Lehajtja fejét Baranya,
Kúnsági homok kavarog.
Ámítnak hideg csillagok.
Ki tudja: meddig - de vagyunk.
Oh, segíts, Boldogasszonyunk!

Májusi fohász

BARTAL KLÁRI



101

Nem kértem én, anyám, se pénzt, se kenyeret,
Csak egy csöppnyi mosolyt, egy kis szeretetet.
Csak azt kértem tõled, mit a gyermek kérhet,
Holt csillaggá lettél, nem ontod a fényed.

     Holt csillaggá lettél, nem látom az orcád,
     Olyan idegen vagy, anyám, Magyarország.
     Lehúztad a redõnyt, mikor hozzád mentem,
     Én is fiad vagyok, mért tagadsz meg engem?

Mint fészkét a madár, kezed úgy kerestem,
A mostoha sorsba belekeseredtem.
Nyolcvan esztendeje, fekete palástban,
Itt a Délvidéken, apátlan, anyátlan.

     Kihez menjek, mondd hát, ki fogad be engem,
     Ki segít, ha nem Te a sok elesetten?
     Akik felnéztek rád, mint édesanyára,
     Megvert magyar népünk ölelésed várja!

Nem kértem én, anyám, se pénzt, se kenyeret,
Csak egy csöppnyi mosolyt, egy kis szeretetet.
Csak azt kértem tõled, mit a gyermek kérhet:
Ragyogtasd fel újra ezeréves fényed!

Anyám Magyarország
BOGDÁN JÓZSEF
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VEREBES ERNÕ

Egy Magyarország felé

Mennek
Haladnak hosszú sorban
Vissza
Autón traktoron vagy gyalog
Egyre délcegebbek a fák
Hevesebb a szél
A messzirõl vicsorgó karszt vacog
Mennek
Vissza ugyan hová mehetnének

Népek éltek erre
Emlékük ha megkopott is
Mintha léteznének e bõsz árnyalakok
Kakastejjel karvalymájjal
Megújhodott szittyákat visszaváró
Tünde érzemények
Árnyalatok
Hol is élhetnének

A Dél-Alföld délben tenyérnyi tükör
Délibáb-lángok üszke
Hol Európa hentereg nyaranta
Magához inti büszke udvaroncait
És keblére vonja
Igézi
Itt volt az ígéret földje
Amint azt most is ígéri

Azóta beborult
Esõ ritkán esik
Csak vadbõrök bomlanak
Ha néhai pannon tengerészek
Vitorlát bontanak

Amúgy sok a belbeteg
Idült a nátha
Elagg a nemtõ
A szív és a mentõ szirénaszóra fakad az ünnepre is csendes utcán

Pedig közel a Balkán
Csak a temetõ
S az ihlet nõ egyre
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Hátha így könnyebb
Kimondva
Ezáltal feloldva

Feloldódva újabb hangnemekbe
Dal tévelyeg szomorú vasárnapok között
Délszaki kincs
Hantoknak lakói fölött permetez örök harmóniákkal
Talán életre kel egy talajminta
Rajta hóvirággal

De végtelen az álom
S ha ezt is elveszik a vámon
Már elalvás sincs
Sarcnak pedig marad a hozzáférhetõ szegénység
A Nincs de nem is bánom

Határon túlról idõn túlra
Libben a képzelet oltotta túra
Szekéren kordén vagy gyalog
S ahol a batyuban is a határ van
Ott az õshazában vagyok

Meggondolatlan kilakoltatás volt az útra szólítás
Elhajított bumerángként hajlott a visszajövõ
Süvítõ önuszítás
S úton minden feljövõ

Három a magyar igazság
A ti csontjaitokban is õskajánok
Három királyfi indult egyikük legkisebb
Három tenger mosta partját fél országnak
Kislányból is három a negyedik legfrissebb
Egyedül õ lett jó leányanyának

A kívánságok meg
Szám szerint hogy mennyi...
Beteljesülnek majd
Csak messzire kell értük menni

Billeg ráng a rend
Fordult az árapály ahogy a bölcsõ megbillent
Etelköz elvetélt
A Kánaán teje-méze visszafelé csordogál
A hegyek felszívódtak
S hegesedve szorít a mezsgye tenyérnyi lápost
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Gyerekkoromban errõl sokat meséltek
De mi akkor régen történt volt szent és halálos
Rügyként pattant
Üdén bomlott
Még hamvában is edzett volt a majdani virág
A Nemzet
S ahogy a rémálom virradatával
Most úgy olvad eggyé a Dél-Alföld Magna Hungáriával

Felderengenének a féltéstõl
Ha a kékségtõl látni lehetne
Vagy mert tényleg szépek
Hazák a magasban
Ahogy az eget osztják lihegve
Pedig lenn a csataláncban
Mindössze néhány család van

Még nem otthon
Már nem az õshazában
Csak egy közös síkon feledve
Juhodott szittyák
Itt-ott ingón
Mennek mendegélnek
Egy Magyarország felé
Megtörött porondon
Megtörve - lebegve

A barkát zúzmara húzza le –
rügy az avarral összeér.
Az üveggé dermedt ereken
jégszilánkokat visz a vér,

jégszilánkokat visz a vér.

VÁRI FÁBIÁN LÁSZLÓ

Döbrentei Kornélnak

Te magasba menekült...

Kabátom, mellkasom szaggatom:
friss-fehér hóba hull szivem.
Fogadd el, kegyetlen március, –
jövõre nem lesz ennyi sem,

jövõre nem lesz ennyi sem.

A gyermekecske oly pici, még
rajta a szerelem szaga.
Jut-e majd gondod õreá, te
magasba menekült Haza, –

te magasba menekült Haza!
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ILLYÉS GYULA

Egy mondat a zsarnokságról*

Hol zsarnokság van,
ott zsarnokság van
nemcsak a puskacsõben,
nemcsak a börtönökben,

nemcsak a vallató szobákban,
nemcsak az éjszakában
kiáltó õr szavában,
ott zsarnokság van

nemcsak a füst-sötéten
lobogó vádbeszédben,
beismerésben,
rabok fal morse-jében,

nemcsak a bíró hûvös
ítéletében: bûnös!
ott zsarnokság van
nemcsak a katonásan

pattogtatott “vigyázz”-ban,
“tûz”-ben, a dobolásban,
s abban, ahogy a hullát
gödörbe húzzák,

nemcsak a titkon
félignyílt ajtón
ijedten
besuttogott hírekben,

a száj elé hulltan
pisszt jelzõ ujjban,
ott zsarnokság van
nemcsak a rács-szilárdan

fölrakott arcvonásban
s e rácsban már szótlan
vergõdõ jajsikolyban,
a csöndet

növelõ néma könnyek
zuhatagában,
kimeredt szembogárban,

ott zsarnokság van
nemcsak a talpraálltan
harsogó éljenekben
hurrákban, énekekben,

hol zsarnokság van,
ott zsarnokság van
nemcsak az ernyedten
tapsoló tenyerekben,

kürtben az operában,
éppoly hazug-harsányan
zengõ szoborkövekben,
színekben, képteremben,

külön minden kertben,
már az ecsetben;
nemcsak az éjben halkan
sikló gépkocsizajban

s abban
megállt a kapualjban;

hol zsarnokság van,  ott van
jelenvalóan
mindenekben,
ahogy rég istened sem;

ott zsarnokság van
az óvodákban,
az apai tanácsban,
az anya mosolyában,

abban, ahogy a gyermek
idegennek felelget;

*Illyés Gyula 1950-ben írt verse, amely elõször az Irodalmi Újság 1956. november 2-ai
számában jelent meg.
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nemcsak a szögesdrótban,
nemcsak a könyvsorokban
szögesdrótnál jobban
butító szólamokban;

az ott van
a búcsúcsókban,
ahogy így szól a hitves:
mikor jössz haza, kedves;

az utcán oly szokottan
ismételt hogy-vagyokban,
a hirtelen puhábban
szorított kézfogásban,

ahogy egyszercsak
szerelmed arca megfagy,
mert ott van
a légyottban,

nemcsak a vallatásban,
ott van a vallomásban,
az édes szó-mámorban,
mint légy a borban,

mert álmaidban
sem vagy magadban,
ott van a nászi ágyban,
elõtte már a vágyban,

mert szépnek csak azt véled,
mi egyszer már övé lett;
vele hevertél,
ha azt hitted, szerettél,

tányérban és pohárban,
az van az orrban, szájban
hidegben és homályban,
szabadban és szobádban,

mintha nyitva az ablak,
s bedõl a dögszag,
mintha a házban
valahol gázfolyás van,

ha magadban beszélgetsz,
õ, a zsarnokság kérdez,

képzeletben
se vagy független,

fönt a Tejút is már más:
határsáv, hol fény pásztáz,
aknamezõ; a csillag:
kémlelõ ablak,

a nyüzsgõ égi sátor:
egyetlen munkatábor,
mert zsarnokság szól
lázból, harangozásból,

a papból, kinek gyónol,
a prédikációból,
templom, parlament, kínpad:
megannyi színpad;

hunyod-nyitod a pillád,
mind az tekint rád;
mint a betegség,
veled megy, mint az emlék;

vonat kereke, hallod,
rab vagy, rab, erre kattog;
hegyen és tenger mellett
be ezt lehelled;

cikáz a villám, az van
minden váratlan
zörejben, fényben,
a szív-hökkenésben;

a nyugalomban
a bilincs-unalomban
a zápor zuhogásban,
az égig érõ rácsban,

a cellafal-fehéren
bezáró hóesésben;
az néz rád
kutyád szemén át,

s mert minden célban ott van,
ott van a holnapodban,
gondolatodban,
minden mozdulatodban;
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mint víz a medret,
követed és teremted;
kémlelõdsz ki e körbõl?
õ néz rád a tükörbõl,

õ les, hiába futnál,
fogoly vagy, s egyben foglár;
dohányod zamatában,
ruháid anyagában,

beivódik, evõdik
velõdig;
eszmélnél, de eszme
csak övé jut eszedbe,

néznél, de csak azt látod,
mit õ eléd varázsolt,
s már körbe lángol
erdõtûz gyufaszálból,

mert amikor ledobtad,
el nem tiportad;
s így rád is õ vigyáz már,
gyárban, mezõn, a háznál,

s nem érzed már, mi élni,
hús és kenyér mi,

mi szeretni, kívánni,
karod kitárni,

bilincseit a szolga
maga így gyártja s hordja;
ha eszel, õt növeszted,
gyermeked neki nemzed,

hol zsarnokság van,
mindenki szem a láncban;
belõled bûzlik, árad,
magad is zsarnokság vagy;

vakondként napsütésben,
így járunk vaksötétben,
s feszengünk kamarában,
akár a Szaharában;

s mert ahol zsarnokság van
minden hiában
a dal is, az ilyen hû,
akármilyen mû,

mert ott áll
eleve sírodnál,
õ mondja meg, ki voltál,
porod is neki szolgál.

kérdeztük ám – de hallgatott
hiszen csak néhány fok mínusz…
megmenteni a holnapot
jöhet majd Dugovics Titusz

…………………………..

bár voltak erre már jelek
ködön át érkezett a múlt
és nem jött felmentõ sereg
arra ébredt hogy megvakult

(2002)

NAGY GÁSPÁR

Jelek

Arra ébredt hogy megvakult
bár voltak erre már jelek
ködön át érkezett a múlt
és nem jött felmentõ sereg

s reggelre minden elfogyott
kertünk mint virágravatal
feketén fekete halott –
április velünk mit akar
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Az üszkös fagyos Budapestre.
Oda, ahol az orosz tankok
Között hallgatnak a harangok.
Ahol nem csillog a karácsony.
Nincsen aranydió a fákon,
Nincs más, csak fagy, didergés, éhség.
Mondd el nekik, úgy, hogy
megértsék.
Szólj hangosan az éjszakából:
Angyal, vigyél hírt a csodáról.

Csattogtasd szaporán szárnyad.
Repülj, suhogj, mert nagyon várnak.
Ne beszélj nekik a világról.
Ahol most gyertyafény világol.
Meleg házakban terül asztal,
A pap ékes szóval vigasztal.
Selyempapír zizeg, ajándék.
Bölcs szót fontolgat, okos szándék.
Csillagszóró villog a fákról:
Angyal, te beszélj a csodáról.

Mondd el, mert ez a világ csodája:
Egy szegény nép karácsonyfája
A Csendes Éjben égni kezdett –
És sokan vetnek most keresztet.
Földrészek népe nézi, nézi,
Egyik érti, másik nem érti.
Fejük csóválják, sok ez, soknak.
Imádkoznak vagy iszonyodnak.
Mert más lóg a fán, nem cukorkák:
Népek Krisztusa, Magyarország.

És elmegy sok ember elõtte:
A Katona, ki szíven döfte,
A Farizeus, ki eladta.
Aki háromszor megtagadta.
Vele mártott kezet a tálba,
Harminc ezüstpénzért kínálta
S amíg gyalázta, verte, szidta:
Testét ette és vérét itta –
Most áll és bámul a sok ember
De szólni Hozzá senki nem mer.

Mert õ sem szól már, nem is vádol.
Néz, mint Krisztus a keresztfáról.
Különös ez a karácsonyfa,
Ördög hozta, vagy Angyal hozta –
Kik köntösére kockát vetnek.
Nem tudják, mit cselekesznek.
Csak orrontják, nyínak, gyanítják
Ennek az éjszakának titkát.
Mert ez, nagyon furcsa karácsony:
A magyar nép lóg most a fákon.

És a világ beszél csodáról.
Papok papolnak bátorságról.
Az államférfi parentálja.
Megáldja a szentséges pápa.
És minden rendû népek, rendek
Kérdik, hogy ez mivégre kellett.
Mért nem pusztult ki, ahogy kérték?
Mért nem várta csendben a végét?
Miért, hogy meghasadt az égbolt,
Mert egy nép azt mondta: „Elég volt”.

Nem érti ezt az a sok ember,
Mi áradt itt meg, mint a tenger?
Miért remegtek világrendek?
Egy nép kiáltott. Aztán csend lett.
De most sokan kérdik: mi történt?
Ki tett itt csontból, húsból törvényt?
És kérdik, egyre többen kérdik.
Hebegve, mert végképp nem értik –
Õk, akik örökségbe kapták –:
Ilyen nagy dolog a Szabadság?...

Angyal vidd meg a hírt az égbõl.
Mindig új élet lesz a vérbõl.
Találkoztak õk már néhányszor –
a gyermek, a szamár, a pásztor –
Az alomban, a jászol mellett.
Ha az Élet elevent ellett,
A Csodát most is õk vigyázzák,
Leheletükkel állnak strázsát,
Mert Csillag ég, hasad a hajnal.
Mondd meg nekik –

      mennybõl az angyal.

(New York, 1956)

MÁRAI SÁNDOR

Mennybõl az angyal
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A Szózat éneklése közben
Dördült el a sortûz, amint mondják
S a golyószóró ropogása és az
Éneklõk közé vágott kézigránát
A fenséges dalt halálhörgéssé változtatta
És többé – úgy hittük – nem áll a dal talpra.
És a gyilkosok röfögése,
Részeg dáridója, zenéje
Neveztetett ki muzsikának
Az lett az ének
A mosonmagyaróváriak fülének.
S jegek, hideg nyarak és telek
Hulltak az idõre,
S már úgy tûnt soha nem lesz vége:
A nagyvilágon e kívül
Mindenütt van számunkra hely csak itt nem
S a rablók megosztoztak már minden
Csizmán és ingen
Hisz a lepecsételt száj nem beszél, hallgat,
S a kitépett nyelvû forradalmak
Az emlékezetbõl is kihullnak.
S most, hogy legalább gyászolni szabad,
S kimondani azt, ami volt, aminek
Nem szabadott volna megtörténnie
A Szózat szívdobogtató zenéje
Ismét fölséges dal lehet
Nem szorítja össze
A légy híve sornál a szívet a rémület.

A zene zene lesz majd megint és nem ricsaj
Zaj
S ha bocsánatkérésre megbocsátás
Lesz a válasz: dal!
Szívet megemelõ madárszárnyakkal
Teli muzsika
Melyet nem mérgezhet meg
Senki már soha.

BÖRÖNDI LAJOS

A Szózat éneklése közben
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Van-e még, ki nekünk üzenne?
Hol bujdokol Kossuth Lajos?
Nem lõlap közepe a kokárda –
leszaggattatott szívünkrõl
bele lett taposva a sárba.

Ha elfogyott a regimentje,
mért nem megyünk mindnyájan el?
Nem lõlap közepe a kokárda,
csak a nemzet zászlaja
lett beletiporva a sárba.

Ez az ország lesz otthonunk.
Itt térünk nyugovóra,
e honban lesz egy nemzet
minden emberi ideája, álma
beleforgatva a sárba.

Újra a hej, bunkócska, te drága
s a nemzetközivé lesz az egész világ:
a Szózat, a Himnusz, a Nemzeti dal
jaja bolsevikok vasalt csizmatalpa alatt
beledöngölve a sárba.

NAGY GÁBOR

Magyar nóta

Megint leköpdösték az orcád,
megszégyenített Magyarország.
Garasos sátánok paktuma dönt le,
meghurcolt Mária-népe, erõszak
nélkül, papírral, tollal a sárba.

Megint egy nekrofil istenhozzád,
mi jutott neked, Magyarország.
Bértollnokok s kibérelt lelkûek
ülnek fölötted állati tort,
meghemperegve a sárba.

Sehonnai bitangok kapcarongya,
szeplõtelen szajha, Magyarország!
Tetemcafattá alázott király,
leoláhozott Igazságos hazája,
Széchenyi lázálma, Magyarország!

(Orcádról soha le nem mossák:
kommunisták rontják le sorsát.
Mindszentek arcba rúgott hazája,
esik esõ, esik rája...)

Kispest, 2002. április 7-8. (O.47-ig)

Emelj magasba

FÜZESI MAGDA

Bolyongok árnyéktalanul,
minden imám a földre hull.
Nem égek és nem égetek,
terítsd rám, Uram, felleged.

Emelj magasba: fû vagyok,
eltipornak a vándorok.
Láng vagyok: óvjad pisla fényem,
hogy ne haljak meg még egészen.

Víz vagyok, keskeny csermely-ág,
kõvel rekeszt el a világ.
Ha nem vigyázod utamat,
minden szekér belém szalad.

Bolyongok árnyéktalanul,
minden imám a földre hull.
Nem égek és nem égetek,
terítsd reám szerelmedet.
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És sorsod gyászát így zendíti meg:

Két szemem: szégyen, homlokom: gyalázat,
S a szívem, oh, jaj, színig fájdalom
Mivé tettétek az én szép hazámat?
Hová süllyedtél, pusztuló fajom?
Fetrengsz a sárban, népek nyomorultja,
Rút becstelenség magad és neved, –
Én mit tegyek már? – Romjaidra hullva
Lehajtom én is árva fejemet.

Laokoon kínja, Trója pusztulása
Mesének oly bús, sorsnak oly magyar:
A sírgödör hát végképp meg van ásva,
A föld, mely ápolt, most már eltakar;
Búm Nessus-ingét nem lehet levetnem,
De kínja vád s a csillagokra száll,
Ha végzetem lett magyarrá születnem:
Magyarnak lennem mért ily csúf halál?

Nemzet, mely máglyát maga gyújt magának,
És sírt, vesztére, önszántából ás,
Hol számûzötté lett a honfibánat
És zsarnok gõggé a honárulás, –
Hol a szabadság õrjöngésbe rothad
S Megváltót s latrot egykép megfeszít,
Hol szívet már csak gyávaság dobogtat, –
Ah, rajtunk már az Isten sem segít!

Pattogva, zúgva ég a magyar erdõ,
Az éjszakába rémes hang üvölt,
Lehullt az égbõl a magyar jövendõ,
Millió göröngyre omlik szét a föld;
De bánatomnak dacra-lázadása –
Mint õrület, mely bennem kavarog –
Fölrebben most is egy-egy szárnycsapásra,
Még nem haltam meg, – élni akarok!

A mindenségbe annyi jaj kiáltson,
Ahány magyar rög innen elszakad;
A tíz körmömmel kelljen bár kiásnom,
Kiásom a földbõl a holtakat:
Meredjen égnek körül a határon
Tiltó karjuknak végtelen sora,
S az ég boltján fönt lángbetûkkel álljon
Egy égõ, elszánt, zordon szó: soha!

SAJÓ SÁNDOR

Magyar ének 1919-ben
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Soha, soha egy kis göröngyöt innen
Se vér, se alku, se pokol, se ég –
Akárhogy dúl most szent vetéseinkben
Idegen fajta, hitvány söpredék:
E száz maszlagtól részegült világon
Bennem, hitvallón egy érzés sajog:
Magyar vagyok, a fajomat imádom
És nem leszek más, inkább meghalok!

Uram, tudd meg, hogy nem akarok élni,
Csak magyar földön és csak magyarul.
Ha bûn, hogy lelket nem tudok cserélni,
Jobb is, ha szárnyam már most porba hull:
De ezt a lelket itt hagyom örökbe
S ez ott víjjog majd Kárpát havasán
És belesírom minden õsi rögbe:
El innen rablók, – ez az én hazám!

És leszek szégyen és leszek gyalázat
s ott égek majd minden homlokon
S mint bujdosó gyász, az én szép hazámat
A jó Istentõl visszazokogom;
És megfúvom majd hitem harsonáit,
Hogy tesz még Isten gyönyörû csodát itt:
Bölcsõvé lesz még minden ravatal, –
Havas Kárpáttól kélõ Adriáig
Egy ország lesz itt, egyetlen s magyar!

Duna-gát Duna-gát
Gátolgatják a hazát
Mi gátolja igazát?
Magyarét a Duna-gát!

Duna-gát Duna-gát
hazugnak nincs duma-gát
Dunavíz Dunavíz
ki tudja mit hova visz?

Dunaár Dunaár
Magyarságunk lesz az ár
Emeletes magasan
dõzsöl fölöttünk az ár

DUNA-GÁT
KISS DÉNES

Emeletes magas gát
visszatartja a Dunát?
Nem mert éppen ellopták
s odaát lett ideát!

Ideát odaát
lopkodgatják a hazát
Megcsonkított kis ország
az eszed is kilopják!

Trianon Duna-gát
Szakítgatják a hazát
Ideát odaát
ki-ki veri magyarát!
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Nem tankok tapossák
mezõink kertjeink
Adósság ordasság
ûzötje vertje mind!
Kimentek a tankok
Bejöttek a bankok

Kisöcsém hiába
vagy vakmerõ bátor
nincs ami megóvna
bankók lánctalpától!
Kimentek a tankok
Bejöttek a bankok

Bejöttek a bankok
KISS DÉNES

Mi marad? Kiáltsd! Mi
ebbõl az országból
ha aki vezeti
az is belegázol
Kimentek a tankok
Bejöttek a bankok

Most aztán láthatod
pénzen vett híresség
mivé torzíthatott
ifjúságot eszmét!
Kimentek a tankok
Bejöttek a bankok

Fosztogatnak hazug
lélekjanicsárok
Miénk még? - Nem tudjuk -
a temetõárok
Kimentek a tankok
Bejöttek a bankok

Mai fiataloknak
1956-ra emlékezve

KISS DÉNES

ORSZÁGPIRONGATÓ
Ez az ország az az ország
hol a hõsihalott fiak
mártírvérét leszavazzák

Ez az ország az az ország
ahol erény a törpeség
s megcsúfolt a léleknagyság

Ez az ország az az ország
hol a józan ész lett gyanus
s szemvilágnál jobb a vakság

Ez az ország az az ország
hol magunknak vetünk gáncsot
s igazságról szól a gazság

Ez az ország az az ország
hol az apák anyák jussát
a kufárok elorozzák

Ez az ország az az ország
ahol körben tolvajnépek –
s hiénamód vicsorogják

Ez az ország az az ország
hol a csecsemõ is agg már
amikor világra hozzák

Ez az ország az az ország
hol a véletlen túlélõk
halottaik leszavazzák

Ez az ország az az ország
ahol gyilkos ül a trónra
s koronája a hazugság!
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Hazájából
      aki fut,
      juthat szép világba.
Menekülhet
      álmokat
      aprópénzre váltva.
Én belesimulok
      a sarjadó fûbe
Ráírom nevemet
      avarba süppedõ kõre.
Velem kardok
      cikkannak
      vissza a mélybe.
Szívembõl indulnak
      vérfolyam hadak.
Habjában csillan
      õsi jog...
      Maradok.

Kishaza IV.

HORVÁTH SÁNDOR

Kishaza III. 

Mert a haza nem eladó
            ezüst pénzre sem váltható
Mert a haza lelked része
            határait beléd véste
            ezer éve
            ezer éve a hit

Mert a haza kereszted is
            betlehemi csillagod is
Hiába tiporták hadak él
Hiába tiporták hadak él
Mert a haza
           mert a haza te magad vagy

Mert a haza minden
kínokkal születõ mozdulat,
mit rejt és elfelejt az agy.
A haza te magad vagy.
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Fejünkre por hull, régi vakolat,
így énekeljük a drága Siont;
egér futkározik a pad alatt
s odvából egy-egy vén kuvik kiront.

Tízen vagyunk; ez a gyülekezet,
a tizenegyedik maga a pap,
de énekelünk mi százak helyett,
hogy hull belé a por s a vakolat,

a hiúban a denevér riad
s egy-egy szuvas gerenda meglazul:
tizenegyedikünk az árva pap,
tizenkettedikünk maga az Úr.

Így énekelünk mi, pár megmaradt,
– azt bünteti, akit szeret az Úr –
s velünk dalolnak a padló alatt,
kiket kiirtott az idõ gazul.

Egyszer láttam egy kõrösmezõi gyereket imádkozni – de azt soha nem felejtem el.
Ügy tíz–tizenkét éves forma lehetett. Mindenki Pistinek szólította. Ezt csak azért mondom, mert a

Pisti nevû fiú szinte egyetlen szót sem tudott magyarul, de az ukrán társai mind így szólították. Úgy
beszélgettek egymással ukrán anyanyelvükön, hogy nem is érezték, a Pisti magyar név, a Szlávik és a
Vitálij meg ukrán...

Hármójuk közül a Szlávik meg a Vitálij csak befordultak a fal felé és máris elaludtak, de a Pisti
nevû fiú nem és nem tudott nyugovóra térni. Magára hagytam hát, de azért figyeltem is a szomszéd helyiségbõl,
mi bántja ezt a gyereket. És akkor, hogy egyedül érezte magát, az ágya elé térdelt, és csak úgy, a fal felé,
a mennyezet felé, csak úgy, maga elé elkezdett motyogni, Egyszercsak érteni kezdtem, amit mond: Bocsásd
meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezõknek... így, magyarul, majdnem
ilyen tisztán ejtette ki a száján a szavakat, és félhangosan mondta fel az imádságot.

Csak aztán tudtam meg, hogy Kõrösmezõn nagyon sokan élnek, akik római katolikusok, magyarul
imádkoznak, de a legtöbbjük egy önálló magyar mondatot már nem tudna megfogalmazni. Elfogytak a
körösmezõi magyarok, vagy még tartja õket az imádság? Vajon milyen erõ készteti a szülõket, hogyha másra
már nem, de az imádságra azért magyarul tanítják még ma is a gyermekeiket? Amikor ezt a Jékely Zoltán–
verset olvasom, mindig õk járnak eszemben, mindig rájuk, a kõrösmezõi imádkozókra gondolok...

PENCKÓFER JÁNOS

A marosszentimrei templomban

JÉKELY ZOLTÁN
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Marosszentimrei templom, 2002

FERENCZES ISTVÁN

Az ajtón mázsás lakat, gályarab bilincs.
Tízen, kilencen, nyolcan sem vagyunk,
gyülekezet, szolga, pap – senki sincs.
Legnagyobb hiányzó maga az Úr.

Áll még egy sírkõ, zuzmóval takart.
Kézdiszentkereszti Lázár Vilmos
üzeni föld alól a tört magyart –
csak annyit, mit egy jégverés kimos.

A torony galambok nélkül inog,
varjú, csókaraj cibálja gazul,
nem a kõ, nem a bezúzott ikon,
itt az idõ az, ami meglazult...

Fejünkre pók hull, égi vakolat,
az orgonában szúette futam.
Nem énekel az sem, mi megmaradt.
Hát kit szeretsz itt, s kit büntetsz, Uram?

Ferenczes Istvánnak ez a verse eszünkbe juttatja Jékely Zoltán jól ismert költeményét, A marosszentimrei
templomban címût. A két vers formája is csaknem azonos, a hangvételük is. Tizenhat sorba szedte gondolatait
Jékely Zoltán annak idején, csakúgy, mint 2002–ben Ferneczes István tette, s ez az azonosság korántsem
véletlen: kidomborítja azt a pusztulást, amely a két költemény megszületése között eltelt idõben ment végbe a
marosszentimrei templomban.

Jékely versében tízen éneklik a „drága Siont”. „Tízen vagyunk: ez a gyülekezet, / a tizenegyedik maga a pap”
– írja Jékely; Ferenczes versében pedig: „Tízen, kilencen, nyolcan sem vagyunk, / gyülekezet, szolga, pap – senki
sincs.” Ez a leltár – párhuzam, amely arra hivatott, hogy érzékelhetõ legyen a különbség: a pusztulás mértéke.
„Legnagyobb hiányzó maga az Úr” – írja Ferenczes, s ennél aligha lehet döbbenetesebben érzékeltetni a véget. A
korábbi versben még „por hull, régi vakolat”, itt már „pók hull, égi vakolat”. Csupán egy betût cserél le a költõ, s
egyet hagy el, mégis egy világnyi a változás a két verssor között...

Jékely versében még egyértelmû, hogy a „drága Siont” éneklõk bizakodnak. Mondják: „azt bünteti, akit
szeret az Úr”, ám ebben a kérdésben – „Hát kit szeretsz itt, s kit büntetsz, Uram? – már nincs bizakodás.

PENCKÓFER JÁNOS

A 75 éves Sütõ Andrásnak
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málló falakról hullatja szavát az enyészet,
roggyant eresz alá búbánat rak fészket,
nem lelünk egy vidám, vigasztaló szóra,
nehéz telek után
majális sem pörget csárdás fordulóba,
egybefortyog minden a boszorkánykonyhán
/terhes múlt, vak jelen és ködös jövendõ/ –

levette kezét rólunk,
elfeledett minket a sértett Teremtõ

tölcsérré fonódva, baljós szelek fújnak,
jelezvén terjengõ haragját az Úrnak,
kiszemelt a végzet hetedhét irányból,
kacsint a ketyegõ, ahogy visszaszámol,
tízszer méretik ránk a hét szûk esztendõ –

levette kezét rólunk,
elfeledett minket a sértett Teremtõ

babonásak lettünk, meghasonlott énünk,
álmoskönyv, horoszkóp jóslatain élünk,
sorsüldözöttségünk emlegetjük újra,
megriadunk minden messzi harangszóra,
dehát az ezredvég magát csalta lépre!
mit önkézzel tákolt, azt sem óvta, védte ---
áldást osztó egünk mára lyukas kendõ –

levette kezét rólunk,
elfeledett minket a sértett Teremtõ

gyomlálásra várnak elburjánzott kertek,
de már gyermekünk is “ellenséget kerget”,
szelíd tájak fölött
Golgotává ro
ndul minden békés hajlat, átkozott rigmusok,
levitézlett ódák himnusszá dagadnak,
vérrel fröcskölõdik a felkent igazság ----
festett jelszók alatt mossuk magunk mocskát,
végzetté tornyosul a sok viharfelhõ –

levette kezét rólunk,
elfeledett minket a sértett Teremtõ

KÁDÁR FERENC

levette kezét rólunk a Teremtõ
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Hány magas eszme, mennyi ábránd
Kél s száll szívembe’ szerteszét!
De egynek sem tud adni hangot,
Oly árva sokszor a beszéd.
Ügyetlenül vergõdik itt lenn
A messze szálló gondolat.
Visszhang a vers; érzelmeinknek
Majd mindig csonka hangot ad.

A múltból, mint távol harangszót
Áthallom a bölcs jósigét:
Ne szûnj soha jobb korra várni!
Kislelkû! Tudsz-e hinni még?…
S hinnék; de látom a jövendõt,
A neve vér és iszonyat.
Az örök harcnak, gyötrelemnek
Jó vége soha sem szakad.

Hûlt vágyak elzüllött remények…
Mit várjak én még idelenn?
Kínomat zengném, ha találnék
Új dalt az ócska hangszeren.
Kínos vajúdás, lázas álmok…
Ím’, ez a dal története,
Egyhangú mind, ah, mind unalmas;
A dalnak sincs már érdeme.

Uram! Nem átkozódom én, bár
Sokszor sóhajtok csöndesen.
Az én beteg szívem fohászát
Ki hallja meg, ha még te sem!…
Tátongó sebemet te látod;
De nem adsz rája balzsamot.
Pedig, hogy nem gyógyul magátul,
Én Istenem, te tudhatod!

Tedeum

REVICZKY GYULA

Egy átok ûz! Hiába vágyom
Az emberekkel tenni jót.
S bár sújtasz mind a két kezeddel,
Én tûrök, mint a bárgyú Jób.
A porba hullok. Ó ki merne
Panaszt emelni ellened?
Himnuszt zengek keserveim közt:
Dicsértessék a te neved!

Ki lát szívembe?… Senki!… Mégis
Fölírják, hányszor vétkezik.
Kövezzenek, vagy áldjanak meg,
Õk lelkemet nem ismerik.
De nem haragszom; hisz’ az ember
Egymás bírája nem lehet.
És ami fáj, amit zokogva
Panaszlok, nem gyûlölet.

Szentségem a keserv, s miként a
Katona rongyos zászlaját:
Szívemet annál jobban õrzöm,
Minél több bánat járja át.
S ha eltipor a szenvedélyek
Bõsz méne a harc mezején:
Ne gázoljon a szívembe senki;
Maradjon a zászló enyém!

Megnyugszom. A nehéz lemondás
Késõ korában élek én.
Örültem én is az örömnek
És ami fájt, megkönnyezém.
S közeleg bár nagy idõk viharja;
Én csillagomhoz hû leszek.
Tebenned bízom, örök Isten;
Dicsértessék a te neved!
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Hogy megvolt mindig a mindennapim
és nem gyûjtöttem másnapra valót,

hála legyen.
Hogy mindig jutott két garasom adni,
és magamnak nem kellett kéregetnem,

hála legyen.
Hogy értenem adatott másokat,
és nem kellett sírnom, hogy megértsenek,

hála legyen.
Hogy a sírókkal sírni jól esett,
és nem nevettem minden nevetõvel,

hála legyen.

Hogy megmutattál mindent, ami szép,
és megmutattál mindent, ami rút,

hála legyen.
Hogy boldoggá tett minden, ami szép,
és ami rút, nem tett boldogtalanná,

hála legyen.
Hogy sohasem féltem a szeretettõl
és szerethettem, akik nem szerettek,

hála legyen.

Hogy akik szerettek, szépen szerettek,
és hogy nem kellett nem szépen szeretnem,

hála legyen.
Hogy amim nem volt, nem kívántam,
és sohasem volt elég, aki voltam,

hála legyen.
Hogy ember lehettem akkor is,
mikor az emberek nem akartak emberek lenni,

hála legyen.

Hogy megtarthattam a hitet,
és megfuthattam a kicsik futását,
és futva futhatok az Érkezõ elé,
s tán nem kell a városba mennem
a lámpásomba olajért,
hála legyen!

Hogy tegnap azt mondhattam: úgy legyen!
és ma is kiálthatom: úgy legyen!
és holnap és holnapután és azután is
akarom énekelni: úgy legyen! –

hála legyen, Uram!
hála legyen!

SÍK SÁNDOR

Te Deum
Téged Isten dicsérlek
és hálát adok mindenért.
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