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Az előszó magában hordozza a mű írójának lelkületét. Kapornaky Gyula versei
drága emlékek verőfényét szórva ölelik át, szólítják és szólaltatják meg a felejthetetlen szülőföldet.
Amikor 1937-ben az első verseskötete megjelent, s vele első ízben mutatkozott
be az Őrség a magyar költészetben, mindnyájan, akik a szárnybontásnál jelen
voltunk, élő reménységgel néztünk az eljövendő alkotásokra.
Azóta lezajlott a magyar történelem s benne az emberi életek egyik legnagyobb, gyökereket szaggató vihara. Nem kímélte Kapornaky Gyulát sem. Mégis úgy áll elénk újra verseskötetében*, mint aki egykori reménységünket valóra
váltva megőrizte és verseiben újra felmutatja azokat az örök értékeket, amikért
érdemes élni: a szépséget, a jóságot és az igazságot.
Ha a szépséget szavakba lehet foglalni, akkor Erdéllyel versenyben álló „Tündérkert” illeti meg az Őrség rétjeit, mezőit, erdeit, vizeit, tavaszt köszöntő madárdalait,
a nyár kalászszagot cipelő szellőit, a hervadó ősz búcsúcsókját, a téli erdő szélén
hóba hajló fehér nyírfákat. Ezek a magyar nyelv szépséges festményei ecset nélkül.
A versekben a szépséggel versenyez a jóság a családi élet szépségében, az otthoniak és a kívülállók el nem fogyó szeretetében. Mindig „frissen csurran, mint
az anyatej”, ezért ballagott békésen a tél a „fokla füstös fényinél”, ezért őrizte a tavasz a munka becsületét, az élet tiszta lépéseit, mert csak ez tudja megnemesíteni
a magunk javainak megrövidülését, ez teszi a szegényt más értelemben gazdaggá.
A szépséghez, a jósághoz magától értetődően csatlakozik a harmadik emberi
örök érték: az igazságkeresés. A költő ősei királyi nemességlevélben név szerint
megnevezve ott álltak a nyugati határgyepűn, nem érdemtelenül kapták a többi őrségi falvak népével együtt Rákóczitól az elismerést a harcokban való helytállásért.
A kései utód Kapornaky Gyula 1956-ban zokszó nélkül fogadta a kapott hátratételt, mert egy napilapban közölt versében az „emberséges igazság szavát” sürgette a jogtalanság kárvallottjai számára. Egyenként örökíti meg verseiben az Őrség
falvainak jellemző sajátosságait és az Őrség kisugárzó erejét a környező térségre.
A szülőföld szeretetét fájdalom árnyékolja be. Az őslakosság megindult és
feltartóztathatatlannak látszóan fogyatkozik, drámai módon szülőfalujában is.
Nem mondja ki, de az egész versgyűjtemény azt kiáltja felénk: Őrállók, vigyázzatok, a védelmező kardhoz ébresztő kürt is jár.
Pataky László
* Pataky László a költő negyedik, Szerelmes dal a szülőföldről című kötete elé 1996-ban írta
ezeket a sorokat. Értőbb ajánlást ezen ötödik kötet élére nem adhattunk, mint amit Kercaszomor hajdani református lelkipásztora, Kapornaky Gyula költői vénájának felfedezője és első
verseskönyvének gyámolítója alkotott.

5

VA D V I R Á G O K Ő R S É G R Ö G É N
(1 9 3 7 )

VÁGYAM
Befestik a piros arcot
Feketére, hol meg zöldre.
Falevelet elhervasztja,
A zöld füvet mind kimarja,
Nem marad a helyén más, csak
A szörnyűség sivatagja…
Ha engem is ott sodor el
Szörnyűségek fergetegje,
Nem lesz, aki csontjaimat,
Poraimat összeszedje…!
Nem nyílik ott többé virág,
Kikeletnek szép virága.
Elseper ott mindenfélét
A pokolnak égő lángja!
…Hogy hol lesz majd a halálom…?
Azt csak a nagy Isten tudja…
De a lelkem, de a szívem
Mégis, mégis csak ezt súgja:
Nincsen ilyen kedves környék,
Szülőföldem, drága Őrség!
Itt születtem, és ha Isten úgy akarja:
A síromat Őrség rögén nyílt ibolya
– Szép vadvirág – betakarja…

Nincsen ilyen kedves környék
– A szívemnek –, mint az Őrség.
Itt születtem, és ha Isten úgy akarja:
A síromat Őrség rögén nyílt ibolya
– Szép vadvirág – betakarja…
Ha a sorsom elvisz messze,
Te bent maradsz a szívembe’.
Gondolatim hazajárnak,
Mint a sólyom, gyorsan szállnak.
Ha az égre alkony borul:
Szívem, érzem, összeszorul:
Édesanyám és kedvesem,
Én ezeket hogy’ feledjem?
De ha a kürt azt harsogja:
Rajta magyar! Fel a lóra!
Isten veled, édesanyám!
Isten veled, szép kedvesem!
Akárhogy fáj az elválás,
De Hazámat is szeretem!
Búcsút intek neked, Őrség,
Édes, kedves szülőföldem!
Érzem, érzem, hogy titokban
Hull majd érted forró könnyem.
Amikor majd gépmadarak
Szálldogálnak szerteszéjjel,
Fülemile dala helyett
Ágyúcsövek bőgnek éjjel!
A falevél susogása
Lesz a gránát csapkodása!
Nem lehet majd a kék égen
Holdat látni, csillagokat,
Ágyú bömböl, gránát csapkod,
Lóbálják a fényszórókat;
Emberölő, gyilkos gázok
Ereszkednek le a földre,
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A MAGYAR ÉJSZAKÁBAN

ÜZENET…

Most még minden csöndes,
Most még minden hallgat,
Most még szívbe fojtva
A magyar akarat…
Most még olyan lágyan
Terül el az este,
Fülemile dalol
A réti berekbe…
Hogyha parasztszívből
Fakad egy-egy nóta,
Hogy a búbánatát
Futó szélnek szórja…
Gyöngyharmatos reggel
Ha susog a kasza,
Nem hallatszik messze
A kaszások dala!…
Oly csendes az Őrség,
Minthogyha gyászolna,
Minthogyha megásott
Sír előtt állana…
Hiszen meg is ásták
A sírunkat régen…
Csak nem temethettek
Bele még egészen.
Habár ezer sebtől
Vérzik is a testünk;
Habár csillagtalan
A nagy Ég felettünk,
A test összetörhet,
De a lélek marad.
Ami volt már régen
Egy évezred alatt:
Magyar, magyar, magyar,
Örökké csak magyar!…
Félig eltemetve
Köröttünk vihognak,
Fenik a fogukat

Hiába őrzitek
Ezt az ősi földet:
Kerkamenti erdőt,
Vadvirágos völgyet!

Előre a tornak.
Lábbal tipornak le;
De bármit is tesznek:
Nem pusztul ki faja
Soha e Nemzetnek!
Félig eltemetve,
Ezer vérző sebbel
Virraszt éjjelen át
Sok mardosó ebbel!…
…Most még minden csöndes,
Most még minden hallgat,
Csak a síró szellő
Zokogva dalolgat…
…De majd egyszer felzúg
Az őrségi erdő,
Harsogó kürt szavát
Hozza majd a szellő…
Rezdül a réti fűz,
Midőn a dob pereg,
S habzó paripákon
Iramlik a sereg!…
Hangos leszel Őrség
Hegyes-völgyes tája,
Ha majd jön a Hajnal
Régvárt hasadása!…
Lesz majd víg dáridó,
Milyen nem volt régen –
Még a Nap is szebben
Ragyog fenn az Égen!
Nincs olyan éjszaka,
Mely örökké tartson,
Hogy a síró ajkon
Nóta ne fakadjon!
Zendül még itt nóta
Ahol könnyek égnek,
Lesz felvirradása
E bús magyar éjnek!
10

A „TRIANONI”
HATÁRSZÉLEN
Nem hallik kacagás
A szomszéd faluból,
Csak a harang izen
Este a toronyból.
Csöndes most az este,
Kerkamenti róna,
Elnémult a kacaj,
A vígadó nóta!…

Hiába fojtjátok
El a magyar-érzést,
Gyerekek torkára
Mesék ébredését!
Hiába, nem lehet,
Bármint akarjátok,
Csendben sírba nyomni
A magyar nótákat!

A falu utcáit
Bocskoros szerb rója;
Azért nincsen kacaj
És vígadó nóta!
Síri csöndesség van,
Csak a Kerka csobog;
Rab magyar szívekbe’
Remény lángja lobog.

Hiába őrzitek:
Az éjben áthallik,
Bús melódiája
Bánattól visszhangzik!

Szegény rab magyarok!
Úgy estebéd közben:
Ételetek hányszor
Ázik meg a könnyben…?
S hány sóhajtást küldtök
Fel a magas Égbe:
Adjál Isten hajnalt
E bús sötétségre!

Hiába a szurony,
A sorompós határ:
Csendes éjszakákon
Magyar nóta átszáll!…
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AZ ÉN SZÜLŐFÖLDEM

KIS HÁZIKÓ…

Az én szülőföldem vadregényes környék,
Hegyes-völgyes táját dús fenyvesek őrzik.
Benne egész nyáron ezer madár dalol…
Nem hiszem, hogy volna szebb vidék valahol?!

Kis házikó Kerka partján,
Benne nevelt Édesanyám.
Itt láttam meg a kék eget,
Mely azóta reám nevet…

Itt csobog a Kerka virághímes réten…
Itt ered a Szala zöld erdő mélyében…
Egy-egy falu lapul minden domb tövébe,
Csak a tornya bámul a nagy messzeségbe…

Itt néztem az alkonyatba…
Itt kezdtem az első dalba…
Itt borultam zokogásba,
Hogy megcsalt az első lányka!

Nincsenek paloták; csak fehér kis házak.
Akármerre járok, szebbet mégse látok.
Zöldre festett zsaluk, orgonafás kertek:
Álmodni sem lehet, soha ennél szebbet:

Édesanyám, Te vagy nékem
A lelkem, a szívem,
Te vagy nékem a világon
A legdrágább kincsem.

Szebb itt a hétköznap, szebb itt a vasárnap,
Szebb a mosolygása itt minden kislánynak.
Szebb a harangcsengés, szebb a dal, az ének,
Kedves Őrség, nálad szebbet sohse kérek!

Lágy kenyeret, édes cipót
Hányszor süttél nékem?
S hány éjszakát virrasztottál
Miattam könnyeken?

SORSOM

Te tanítottál meg engem
Jóra s szeretetre,
Dalolni a gyöngyhajnalban,
Imádkozni este…
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Nagyanyámnak küldöm a „trianoni”
határon át Domonkosfára

Őszült öregasszony,
Rólad zeng a dalom…
Drága emlékedet
E versbe foglalom.
Meggörnyedt már tested
Az élet súlyától;
De a fonnyadt arcod
Mosolyog a vágytól.
Jóban is volt részed,
De legtöbb a rosszban…
Könnyeket is sírtál,
De csak úgy titokban.
De a te ajkadról
Panasz sohsem szállott,
Édes volt a kenyér,
Ha könnyedtől ázott.

ÉDESANYÁM

Kékebb itt az Ég is, ragyogóbb a Nap is,
Édes illata van a vadvirágnak is.
Szebbek itt a felhők, szebbek a csillagok,
Szebbek itt az esték, harmatos hajnalok…

Ha nincs is nagy
Földes – tanyám,
Van jó szívem,
Tiszta lelkem,
Egy kis karaj
Lágy kenyerem,
Édesapám,
Édesanyám.

EGY JÓ
ÖREGASSZONYNAK

Öröm volt az élet,
Ha tövisen jártál…
Édes volt az álmod
Könnytől ázott párnán…
Nem átkoztál senkit,
Vitted a keresztet,
Amelytől meggörnyedt
Egykor karcsú tested.
Míg parányi voltam,
Engem is neveltél,
Áldja meg az Isten,
Amit értem tettél!
Ha majd elbúcsúzol,
S nem látlak életben,
A jóságos képed
Itt marad szívemben.

Nem is hiszem, a világon,
A földkerekségen
Volna valakinek olyan
Jó anyja, mint nékem!
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ŐSZINTE STRÓFÁK

AZ ÉLET TAVASZÁBAN

TITKOS SEJTELMEK

MIT ÉR ÍGY ÉLNI?

Nem volt még szerencsém,
De ez nem keserít,
Sőt ezerszer jobban:
Élni, élni segít!

Körülnéztem ibolyás tavaszban…
Minden az életről, a szépről
Mesélt…
És én azt hittem
Gyermeki szívvel,
Hogy soh´sem múlik el,
Ami akkor körülöttem élt.

Titkos sejtelmek
Szivárványa
Íveli lelkem,
És szomjas szívem
Kétségek közt
Lázadoz csendben.

Én nem tudom,
Mit ér így élni:
Soh’sem kapni,
S mindig csak kérni.

Nem simogatta még
Senki barna hajam,
Nem hallgatta senki
Csókért esdő szavam.

Óh, tavasz, tavasz: Élet tavasza,
Hátad mögött van
A nyár!
Most már érzem:
Az Élet mezején is van aratás,
S ha jön majd… a fekete csontkaszás,
Én is elhullok, miként a búzaszál…

Nem szeretett senki,
De én úgy szerettem,
Hajh, a szerelemről
De sokat verseltem!…

Én nem tudom,
Mit ér így lenni:
Kívül kacagni,
Belül könnyezni.

Lecsüngő kezem
Kék ereit
Merengve nézem…
Lassulnak szívem
Ütemei,
S várom, várom:
Mikor lesz végem?!

Várni az alkonyt,
Várni a hajnalt…
Marni az élőt,
Siratni, ki meghalt!

Szeretnék látni
Megálmodott
Titkos álmokat;
De még élnem kell,
Még szenvednem kell
Sokat… sokat…

Nem volt még szerencsém,
De ez nem keserít,
Sőt ezerszer jobban:
Élni, élni segít!

ELHAGYOTTAN
Este volt…
Ifjú szívem
Hordoztam lázadón.
Sápadozó Hold
Képe lengett a tón.

CSÜGGEDÉS

Hunyorgott
Sok mécs az égen…
Szél fésülte hajam,
Tó partján álltam
Elmerengve… magam…

Nekem nem élet az Élet,
Nincs soha egy vidám napom,
Énbennem mindig feszül a lélek,
Sűrű könny mossa végig az arcom.

A Földet
Az ég ölelte,
Tónak fűzfa bókolt,
Én voltam az, kihez
Senki le nem hajolt.

Nekem nem élet az Élet,
Nem mosolygott rám még Isten arca.
Magam se tudom, miért: csak élek
Félig álmodva, félig halva…
14
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EGYEDÜL

AZ ÁLOM
JÁTSZOTT VELEM

Úgy esténként, hogyha
Pihenésre térek,
Karjaiba ölel
A kis puha fészek;
Kis szobácskámat oly
Üresnek találom,
Néha éjszakán át
Nem lep meg az álom…
Érzem: valaki nincs,
Valakire vágyom:
Ki hajfürtjeimet
Simogatná lágyan.

Édes csók forr az ajkamon,
Furcsa vágy ég szívemben,
Szerelemről zeng a dalom
Csengő-bongó rímekben.
Két szemem tündérálmot lát
Csókért szomjas éjjelen…
Szép lányarcnak a mosolyát
Mámorosan élvezem.
Ölelni akar két kezem
Fehér patyolat vállat;
De szemem pillája rebben
S elkergeti az álmat.

MAJD EGYSZER

Bús zokogó dallá olvad
Szívem húrján a Jelen.
Megcsókolva homlokomat:
Az álom játszott velem…

Még várok
Egy édes valakire sejtőn…
S a várásba
Megfeszül friss, szűz pompás erőm.
Még várok.
Csak hadd égjen szomjasan a szám,
Hadd forrjon
Rajt a csók, mint fehér rügy a fán,

KÖNNYŰ ANNAK…

VÁNDORDAL

Könnyű annak, ki nem tudja,
Hogy a könny mily keserű korty,
Ki nem érzi, hogy szívében
Csókért égő vágyakat hord…

Üvölt a szél, tépi, zúzza
A fákat,
Mint a fájó bús szívemet
A bánat.

Könnyű annak, ki soh’sem várt
Valakire mindhiába…
S nem sóhajtott leánynevet
Csillagfürtös éjszakába…

A madár is párja mellé
Menekül.
Csak én járok a világba
Egyedül.

Könnyű annak, ki soh’sem járt
Tövissel szórt Élet-úton,
S nem itatta szomjas szívét
Soh’sem a Szerelem-kúton.

Hova menjek? Nincsen senki,
Ki várna,
Hogy elibém a kapuba
Kiállna.

RÍMTERHES
SZÍVEMBŐL

Csak bolyongok a világba
Szerteszét…
Visz a bánat, mint szél a fa
Levelét.

Rímterhes szívemből
Ömlenek a versek…
Költök én mindennap,
Bár mit se keresek.

SZERETEM A FALUT
Szeretem a falut,
Vadvirágos tájat,
Zöldre festett zsalut,
Zsuppfedeles házat.

Minden jót és szépet
Forró dalba öntök,
S mi jut nekem ezért:
Egy-két száraz könnycsöpp.

Még várok,
Szívembe fojtva a vágyaim.
Majd egyszer
Tékozolva szórom csókjaim…

Szeretem a falut,
Hófehér szép lelkét,
Számra szó nem is jut
Elzengni érdemét.

Elnézem nagy búsan,
Mint fogy a ceruzám…
Szívem is így kopik
Tán minden vers után?!
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Szeretem a falut,
Mert én ott születtem.
Bármerre visz az út,
Ott járok szüntelen.
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BÚCSÚ AZ OTTHONTÓL FOHÁSZ ISTENHEZ

URAM!

EMBER VAGYOK

De kicsike a mi házunk,
Két muskátlis ablak rajta;
Álmodozva, búsan tekint
Csörgedező kispatakra…

Istenem,
Adj nekem nagy, erős hitet,
Mert tiszta
Életre csak az hevíthet.

Uram,
Mért nem lettem szellő;
Nyugtalan kósza vándor…
Örökké kacagó
Kinek semmi ne fájjon.

Ember vagyok:
Hús, vér és lélek.
Előttem
Nagy titok: az Élet.

Mellette egy vén körtefa –
Meghajlott az öregségtől,
Megvédi a kis házunkat
A viharos őszi széltől.

Istenem,
Adj két tisztán látó szemet,
Hogy lássam
Mindenütt a tisztát s szennyet.

Itt töltöttem ifjúságom
Tarka mesés, víg éveit…
Itt kötöttem bokrétába
Huszonkét év emlékeit…

Istenem,
Adj nekem erős két kezet,
Hogy tudjam
Megvédni a gyengébbeket.

Hej, muskátlis kicsi házunk,
Nemsokára itten hagylak!
Érzem, tudom, hogy titokban
Számtalanszor megsiratlak!

Istenem,
Adj nekem érző, lágy szívet,
Hogy tudjak
Megbocsátni mindenkinek.

Ember vagyok,
Két szemem is lát,
De a ködön
Mégse látok át.

Uram, mért nem lettem patak;
Egy nagy zöldellő réten…
Óh, akkor lehetne
A tengert is elérnem.

Ember vagyok,
Előttem sok út,
Jaj, nem tudom:
Melyik hova jut?!

Uram,
Mért nem lettem felhő;
A kéklő Égen szálló…
A szép délibábbal
Tündérmeséket játszó.

Ember vagyok,
Ég és föld között.
Hol minden múló…
Hol minden örök…

Uram,
Mért nem lettem hegycsúcs;
Fénylő örök fehéren…
Óh, akkor szabadna
A felhőt is elérnem!

AMIKOR SZENVEDEK…
Amikor szenvedek,
Akkor vagyok boldog,
Érzem, hogy szívembe
Szeretetet hordok…

Uram,
Mért nem lettem csillag;
A messzi étheren túl…
Mert itt lenn a földön
Vad harc és gyűlölet dúl.

Amikor szenvedek,
Letörlöm a könnyem,
Édes imát mondok
Áhítatos csöndben.
Amikor szenvedek,
Civódom a léttel,
Meghajlok előtted,
Uram, szent békével.
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SZELÍD VÁGY

SZÁNTÓ LEGÉNY

ELMENTEM A…

Uram, én nem kérek
Nagy vagyont és palotát;
Csak hintsd az arcomra
A békesség mosolyát!

Kiballagok a mezőre,
Még hajnal se hasad,
Az ajkamon egy szerelmes,
Édes nóta fakad.
Zireg-zörög a szekerem,
Búsan bőg a tinóm,
Ablakából kikacsint rám
A szép rózsabimbóm.

Elmentem a szentpéteri vásárra,
Kendőt vettem kisangyalom számára,
Piros kendőt, nefelejccsel hímezve,
El ne feledd, édes babám, ki vette!

Uram, én nem kérek
Tekintélyt, fényes rangot;
Csak adj vidám hajnalt,
Csöndes, nyugalmas alkonyt!

Amikorra odaérek
Dűlőm tarlójára,
Fejem felett szépen zeng
A pacsirta nótája.
A vén Nap is álmosan néz
Végig a határon,
Befesti a zöld levelet
Pirosra a fákon.

Uram, én nem kérek
Hatalmat, büszke várat;
Csak egy tiszta lelkű
Békés Élettársat!

MOST ÍGY DALOLOK

Úgy érzem én most magamat,
Mintha király volnék,
Eke helyett a kezemben
Aranypálcát fognék;
De csak azért, mert a Rózsám
Jutott az eszembe,
Hol fütyülök, hol dalolok:
Nincs határ kedvembe’!

Fújja a szél rezgő nyárfa
Tetejét.
Besorozták a legények
Elejét.
Ki beválott, szallag leng
Kalapjába:
Hej, a lányok de kacsintgatnak
Rája.

Félrevágtam a kalapot fejemen,
Rozmaringot tűzött rá a kedvesem.
Büszkén járok, akárcsak egy kapitány,
A faluban az enyém a legszebb lány.

LÁNYOK, LÁNYOK…
Lányok, lányok, őrségi szép lányok,
Nem sokáig járhatok hozzátok!
Besoroztak engem katonának;
Mert szüksége van rám a Hazának,
Mert szüksége van rám a Hazának.
Lányok, lányok, őrségi szép lányok,
Ha elmegyek, ugye nem sajnáltok?
Én utánam könnyet más nem hullat,
Csak az anyám, tudom, hogy megsirat,
A jó anyám, tudom, hogy megsirat.
Lányok, lányok, őrségi szép lányok,
Még az Ég is könnyet hullat rátok.
Aki legény, elmegy katonának:
Nem lesz, aki eljárjon hozzátok,
Nem lesz, aki eljárjon hozzátok.

Énnékem is szallag lobog
Fejemen,
A jó anyám sírdogál
Keservesen…
– Ne sírj anyám, Édesanyám
Zokogva:
Nem is legény, kiből nem lesz
Katona!
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DE SZERETNÉK…

BOLDOG VAGYOK

De szeretnék
Tiszta búzát kaszálni,
De szeretnék
Hű szeretőt találni.

Boldog vagyok, kora reggel, ha szántok,
A kis pacsirtával együtt nótázok.
A kék Égen még a Nap is mosolyog:
Amikor a kedvesemre gondolok…

De keveset
Ád ebből a Teremtő,
Ritka kislány,
Ki hűséges szerető!

Alkonyatkor hazafelé terelek,
A csillagok már ragyogni kezdenek.
Esti szellő messze viszi a dalom…
A kapuba kicsalja a galambom.

BORÚS AZ ÉG…

HAJLADOZIK A JEGENYE…

Borús az ég, szomorú a lelkem is,
Esik az eső, könnyes a két szemem is.
Hull az eső, hull a könnyem még jobban…
Szép kedvesem, gondolsz-e rám titokban?

Hajladozik a jegenye, fúj a szél,
A faluban mindenki rólam beszél,
Azt beszélik: én járok udvarába,
Hej, de kinek mi köze van hozzája!

Eső után kiragyog a borús ég,
Csak a bánatomnak nincsen vége még.
Akkor múlna el csak az én bánatom,
Ha szemembe belenéznél galambom!

Nem fúj a szél, nem hajlik a jegenye,
Barna kislány – a pitvarba gyere be!
Sohse fájjon, ha pletykáznak felőled:
Nemsokára menyecske lesz belőled.

SŰRŰ LOMBJA…

JAJ, DE MAGAS…

Sűrű lombja van a vén eperfának,
Nagy gondja van rám a falu szájának.
Ha lehetne, eláztatna engemet,
Pedig a jó Isten látja lelkemet!

Jaj, de magas a házatok teteje,
Tükörfényes a szobátok belseje,
Ablakába virág nyílik, száz szál is,
De te szebb vagy, kedves rózsám annál is!

Nincs más bűnöm, csak annyi a világon,
Hogy megakadt a szemem egy kislányon.
Mégis az lesz a szívemnek a párja,
Akármit is beszél a falu szája!

Mért teremtett az Úristen szegénynek?
Mért teremtett nótásszívű legénynek?
Adott volna egy kőszívet, palotát,
Sohse ismertem volna meg a nótát!
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SZÁZ HOLD FÖLDEM…

ALKONY A FALUN

HAJNALBAN

Száz hold földem, hogyha volna,
Egész világ enyém volna.
Hogyha fényes hintó vinne,
Minden kislány nekem hinne.

Rezgő nyárfák hajladoznak,
Csöndes alkony leszáll,
Szépen csengő harangoknak
Szava messzire száll…

Száz hold földem nincsen nekem,
Fényes hintó se visz engem.
Csak úgy gyalogosan járok;
Nem néznek rám gazdag lányok.

Csördítget a pásztor gyerek,
Búsan bőg egy tinó:
Hangos most a mező s berek.
Felsír a tilinkó…

Jaj, de szépen
Énekel a pacsirta,
Mikor a nap
A kék eget hasítja.
S úgy ballagok
Ekémre ráhajolva,
Gyöngy hajnalban
Pacsirtával dalolva…

Kérges kezű munkás népnek
Dalba forr az ajka,
A mezőről hazatérnek
Fehér házikókba.

KEDVESEMHEZ
Szebb a rózsás arcod
Harmatos hajnalnál,
Aranyfonál sem szebb
Lenszőke hajadnál.

Kútra siet egy kis lányka,
A szoknyája lobog,
Barna legény megy utána
Szíve csókért dobog.

A te szemed kék Ég,
Szácskád bárányfelhő,
A te kacagásod
Édes nyári szellő.

NAPSUGARAS
FALUTOKBAN…
Napsugaras falutokban
Jaj, de régen jártam…
Ami szép volt, ami rég volt,
Mindentől elváltam.
Rácsos kapud, hogyha nyílik
Alkonyatkor, este,
Óh, de boldog ki ráborul
Hófehér kebledre.

A napsugár
Arcom barnára süti,
Édes szellő
Hajamat megfésüli;
Felém hajol,
Felém susog a kalász,
Mámorosan
Szívom édes illatát…

Napsugaras falutokban
Nyílik-e a rózsa?
Zegzugos kis utcátokban
Felsír-e a nóta?
Hogyha járnak a leányok
A kis utcán végig,
Tudom, Isten: a nevemet
Senkitől sem kérdik.

…Elcsendesül lassan a táj,
A sok csillag kigyúl,
Csókba harap két forró száj,
Szív – a szívre simul…

Többet érsz szép Rózsám
Nekem mindeneknél,
Csak egyszer az enyém,
Az enyém lehetnél.
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ÉJFÉLSZEMŰ KISLÁNY…

EGY SZÁL RÓZSA…

Éjfélszemű kislány,
De szeretlek Téged,
Nincs, mi többet érne,
Mint a te szépséged.

Egy szál rózsa az emlékem,
Az is elhervadt már régen…
Hull a könnyem, ha ránézek,
A múlt emléke föléled
Lelkemben…

A szép barna hajad
Többet ér aranynál,
A csillogó szemed
Százszor szebb a Napnál.

Elhervadt kis rózsaszálom,
Rád lehelem sóhajtásom…
Az a kislány, aki adott,
A szívéből kitagadott
Örökre…

Szebb vagy a rózsánál,
Harmatos virágnál,
Jobb szeretlek Téged
Az egész világnál.

ÖREG HÁRSFA
ÚTRA NÉZŐ…

Öreg hársfa most virágzik,
Jó illata árad…
Elönti az egész határt,
Harmatos utcákat.
Csöndes este öreg hársfa
Tövénél megállok…
Régi emlékek szívemben
Feltűnnek, mint álmok.

Útra néző, zöldre festett
Két muskátlis ablak;
Holdas este, számtalanszor
Jártam én alattad…
Virágok közt felsírt halkan
Egy szomorú nóta…
Olyan szépen dalolni sem
Hallottam azóta…

AKÁCVIRÁG
ELHERVADOTT…

ESKÜVŐRE SZÓL
A HARANG…

Akácvirág elhervadott,
A szeretőm úgy elhagyott,
Azt se mondta: Isten veled!
Fájó szívem majd megreped
Utána.

Esküvőre szól a harang,
Mennek hosszú sorba’…
Most kísérik azt a kislányt
Hófehér fátyolba’.
Most esküszik egy ifjúnak,
Jobbját neki adja:
Hogyha látnám – árva szívem
Mindjárt meghasadna!

Hogyha innen elmehetnék,
Isten látja, úgy elmennék:
Hírt sem hallanátok rólam,
Elfelednétek, hogy voltam
Valaha…

…Este óta muzsikálnak,
Ide hallik hozzám,
Minden nóta, égő könnyel
Mossa végig orcám.
Kurjongatnak, dalolgatnak,
De ők azt nem érzik,
Hogy valahol bánatában
Egy beteg szív vérzik.

De a szívem egyre fárad.
Érzem, elhervaszt a bánat.
Elsárgulok, mint falevél,
Csalfa kislány, elfeledtél
Engemet.

NEM JÁROK FELÉTEK…
Nem járok felétek
Többé én, angyalom,
A te csengő szódat
Többé nem hallgatom.

Forró ajkam, mintha most is
A csókodra várna,
Mint amikor csöndben ültünk
Lombod alatt, hársfa…
Hej, azóta hányszor nyíltál
S hányszor elhervadtál?!
Hűtlen kislány – úgy titokban,
Tudom, megsirattál.

Útra néző, zöldre festett
Két muskátlis ablak,
Hűtlen kislány, a szívedet
Hej, de másnak adtad!
Hogyha járok egyszer arra,
Bús fejem lehajtom,
S ami fáj még a szívemnek,
Csöndben elsóhajtom…
26

Muskátli virágos
Kicsi ablakodba
Nem kacsintgatok be
Néha úgy titokba’.
De minek is mennék
Tihozzátok többé,
Hogyha a Te szíved
Másé lesz örökké…
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JEGENYEFA,
JEGENYEFA…

VALAMIKOR
SZERETTELEK…

Jegenyefa, jegenyefa,
Amint nézlek téged,
Felidézem a lelkemben
Sok régi emléked…
Szép májusi édes esték
Messzire repültek,
Jegenyefa csak te őrzöd
Elmúlt szerelmünket…

Valamikor szerettelek,
Valamikor imádtalak,
Gyöngyharmatos utcátokban
Csókos-szívvel úgy vártalak…
Neked szedtem kint a réten
Kék ibolyát, nefelejcset;
Hej, azóta a két szemem
Mennyi égő könnyet ejtett!

Kerka partján nincs gyöngyvirág,
Nincsen kék ibolya;
Az a kislány az Alvégről
Másnak lett asszonya!
Lesz még május, gyöngyvirág is
Kerka menti réten,
Csak az a lány nem borul rám,
Mint valaha régen…

Valamikor szerettelek,
Neved imába foglaltam,
Tehozzád szállt sóhajtásom,
S benne voltál minden dalban.
Akármerre jártam-keltem,
Mindig Téged kerestelek…
Nem is tudom, olyan nagyon,
Hogy miért is szerettelek?!

LETAGADOM…

MIÓTA ELMENTÉL…

Letagadom, hogy valaha
Szerettelek Téged,
Holdsugaras éjszakákon
Imádkoztam érted.

Mióta elmentél,
Úgy fáj az én szívem,
Mióta nem látlak,
Halványabb a színem.
Mióta nem hallom
Édes csengő szavad,
Azóta szívemben
Ezer sóhaj fakad…

Letagadom, hogy felőled
Álmodoztam folyton…
A vágyaim, sóhajtásim
Bús szívembe fojtom.

Mióta elmentél,
Nem tudok én hinni,
Mióta nem látlak,
Nem tudok, csak sírni.
Nem jut nekem egyéb,
Csak keserű bánat,
De én visszahívni
Sohase tudnálak!

Letagadom, hogy Te voltál
Minden reménységem,
Szebben fénylett a csillag is
Nekem a kék égen.
Letagadom, hogy szeretlek,
Ha valahol kérdik,
Ne tudja meg soha senki,
Hogy a szívem vérzik.

KERKA MENTI NÓTA
TAVASZ ÉBRED

Kerka menti virágos rét,
Ezer fenyő suttogása,
Kakukkmadár, vadgerlice
Messzehangzó lágy búgása,
Kerka vize csobogása,
Dalos esték bús ábrándja:
Nem vágyik el innen szívem,
Semmiféle cifra tájra.

Tavasz ébred, tavasz támad…
Az életem csupa bánat,
Nyíló virág már a rét is,
Boldogtalan vagyok mégis.
A kék Égen felhők szállnak…
Érzem, hogy hiába várlak!
Eljön a nyár… eljön az ősz…
Csak Te soha vissza nem jössz?!
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A HOGY ÉN ÍROK
(1 9 4 5)

FAJTÁM

AHOGY ÉN ÍROK

Én a fajtámat,
Mint az Anyámat,
Ismerem!
Munkájuk áldott
S ezt csak Te látod,
Istenem!

Úgy írok én,
Ahogy érzek,
Nem űz engem
Pénz, sem érdek!
Szerelemben
Tisztán látok,
Nem csaltak meg
Festett lányok!

Én a fajtámat,
Mint az Anyámat,
Tisztelem.
Mert az életük
Jó példa nekünk
S intelem.

Úgy beszélek,
Ahogy szoktam
A falumban
Kiskoromban:

Én a fajtámat,
Mint az Anyámat,
Úgy féltem!
Övék halálom,
S bennük találom
Az éltem.

Egyszerűen,
De ízesen,
Nem formából,
De szívesen!
Nem hajlongok
Furcsa bájjal,
Nem tartok a
Birkanyájjal!

Én a fajtámat,
Mint az Anyámat,
Szeretem!
Őszinte szavuk
S a barna arcuk
Szent nekem!

Megemelem
A kalapot,
S úgy köszönök,
Hogy „Jó napot!”

Szentgotthárd,
1945. augusztus havában

Úgy írok én,
Ahogy látok,
Nem szépítem
A világot!
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FELESÉGEM

AZ ÉN ANYÁM

VISSZANÉZEK, AHONNAN ELINDULTAM

Én nem bánom, hogy nincs neki
Háza, kertje, holdja!
Az ember a boldogságot
A szívében hordja.

Az én Anyám barna hajú,
Édes kicsi néni,
A szívéből a jóságot
Mindenkinek méri.

Gyerekévek, boldog évek!
Jólesik, ha visszanézek…
Öreg malom, nád és berek,
Ott játszottunk sok rossz gyerek!

Kotlóstyúkot, ha megfogtam,
A kis tóba beledobtam,
Hogy ne üljön olyan sokat,
Inkább tojjon tojásokat!

Én nem bánom, hogy nem dáma
S nem nagy úri fajta!
Akármilyen ruhadarab
Nagyon jól áll rajta.

Az én Anyám senkiről sem
Beszél soha rosszat,
Köszön neki, ki ismeri,
Végig utcahosszat.

Nadrágom hátragomboltam,
Mégis nagyon boldog voltam!
Cipőt nyáron sohse hordtam,
Úgy játszottam sárban, porban.

Szerettem a nyár estéit,
István bácsi szép meséit…
A szájában pipa lógott,
S mint öreg bölcs, épp úgy szólott.

Én nem bánom, hogy oly csöndes,
Mint a nyári alkony!
Nem hazudik hamis bókot,
Egyszerű kis asszony.

Az én Anyám a jóságnak
Megtestesítője,
Amije van, odaadja,
Hogyha kérik tőle.

Egy volt a nadrágom, ingem,
Cirkuszba elmentem ingyen.
Ponyva szélén lehasaltam,
A cirkuszt én úgy hallgattam.

Este volt csak velem nagy baj,
Mert égnek állt rajtam a haj,
És meg kellett nadrágolni,
Nem akartam lábat mosni!

Én nem bánom, hogy nincs anyja,
Tán nem is ismerte?!
Lágy kenyér a szívecskéje,
Van neki Istene!

Az én Anyám nagyon gazdag,
Nem tejben, nem vajban:
Éjszakai könnyhullásban,
Ezer gondban, bajban!

Ha volt krajcár a zsebemben,
A zsidónál cukrot vettem,
Toltam sokszor a talicskát,
S úgy vettem fanyelű bicskát.

Reggel, mikor lábra léptem:
Mosdótáltól nagyon féltem!
Jó Anyámra nem hallgattam,
Félig mosdatlan maradtam!

Én nem bánom, hogy elvettem!
A szép lelkét néztem.
Mert a szívem boldogságát
Színig betetéztem!

Az én Anyám imádkozó
És templomba járó,
A fiára, rossz fiára
Mindig hazaváró…

Később, mikor kamaszodtam:
Inget és mellényt is hordtam,
Az ostorral csördítgettem,
Teheneket őrizgettem.

Apám kint a fronton harcolt…
Így jó Anyám egyedül volt…
Mindenhová csak velem járt,
Hogyha megvert, még az se fájt!

Az én Anyám, tudom, érzem,
A legjobban szeret!
Megosztaná a fiával
A venyigén pirosra sült
Utolsó kenyeret!

A téglából port csináltam,
Falra képeket pingáltam.
Amikor már rajtakaptak:
Vége volt a fehér falnak!

Később, mikor Apám megjött,
Akkor ismertem csak meg őt.
Arca szőrös és sápadt volt,
A hosszú úttól fáradt volt…

A tojást az ól tetején,
De sokszor felfedeztem én!
Két lyukat csináltam rája,
S úgy ittam ki egysorjába’!

Történt egyszer nagy változás,
Itt aztán nem volt habozás,
Iskolába beírattak,
Talán még meg is sirattak?!
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Tarisznyát adtak nyakamba,
S beültem az első padba,
Anyám alighogy otthagyott:
A tanító már rámcsapott!

Néztem, néztem a kék Eget,
Az úszó bárányfelleget…
A lelkemmel alig bírtam!
Ilyenkor is verset írtam…

…És egyszer egy ősz elején
A behívót megkaptam én.
Katonának kellett menni.
Kis falumtól búcsút venni.

Rossz voltam és nem tanultam,
Mint a többi: annyit tudtam!
Rajzolni nagyon szerettem,
És titokban verselgettem…

…Mikor elszálltak a fecskék,
Megjöttek az őszi esték…
Fogyott lassan a sok munka,
Hideg tél jött a falunkra…

Borús lett az Anyám arca,
Meglátszott rajt lelki harca.
Útravalót készítgetett,
S közben könnyeket is ejtett…

Petőfitől olvasgattam,
Szépírásból jelest kaptam,
És énekeltem szívesen,
Ebből is volt még jelesem.

Ballagtak a hosszú esték,
És a tollfosztást megkezdték.
Néha én is el-eljártam,
Gyönyörködtem: dalban, lányban!

De az Apám nem sírt könnyet,
Inkább mutatott örömet,
„Ember leszel, majd meglátod,
Ha idődet leszolgálod!”

Később nagyok közé ültem,
A lányokat már figyeltem.
Mindig kiszemeltem egyet,
De a végén mind másé lett!

Ám legtöbbször otthon, csöndben:
Elmélyültem egy-egy könyvben,
De az Apám szidott folyton:
A szememet miért rontom!

Ilyen búcsúszavak között
Az Apám tőlem elköszönt.
Ládát fogtam a kezembe,
S Anyám hullott a keblemre…

…Elmúltak a diákévek,
Jött aztán a szabad élet:
Kint a mezőn járni, kelni,
Tinók után énekelni.

Hiába bújom a könyvet,
Úgyse tudok soha többet,
Mint amennyit Ő tapasztalt:
Háborúban, fogság alatt…

Én könnyeztem és örültem,
Hogy katonának kerültem.
Büszke voltam, az is vagyok!
Katonának való vagyok!

Kora hajnalban ébredtem,
Szántani mindig én mentem.
Szerettem az ekét fogni,
Barázdák közt bandukolni…

A szemében az volt szálka,
Ha versemet megtalálta!
Előtte írni nem mertem,
Félve és lopva verseltem.

És így lettem magyar honvéd,
A Hazáért, az otthonért!
Nyakamon már csillag ragyog,
Mert magyar katona vagyok!

A szántásból, ha kifogytam:
Fáradt tinókat kifogtam;
Hűs fa alá terelgettem,
S a fűre hanyatt hevertem.

Szívembe fojtottam búmat,
Mert szerettem a falumat,
Szerettem a jó Anyámat,
S így nem hagytam el a házat!
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MINDEGY!
Mindegy az, hogy az Ég alatt
Gazdag, avagy szegény halad.
A gazdagra, a szegényre:
Egyformán hull a Nap fénye.
Mindegy az, hogy palotában,
Kunyhóban vagy a szalmában
Jöttünk erre a világra.
Minden megyünk egy irányba.
Mindegy az, hogy drága frakkban,
Vagy zsíros szélű kalapban
Végzi valaki a dolgát –
Isten látja: urat, szolgát!
Mindegy az, hogy paraszt vagy úr!
Mindenkinek kék az azúr!
Egyformán fénylik a csillag:
S egy ízű a virágillat!
Mindegy az, hogy kérges kezű,
Vagy úr, tekervényes eszű!
Mindenki egyet akarjon:
Aki nem vet – ne arasson!
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SORSOM

ÓDA A KÉT
NAGYBÁTYÁMHOZ

Sohse volt piros az arcom,
Mindig sápadt, barna voltam,
Nehéz volt az élet-harcom,
De azért mindig daloltam.

Van két jó nagybátyám:
Lajos és az Elek,
Akikre én mindig
Büszke lenni merek!
Nem nagyúri fajták,
Egyszerű parasztok,
Akikre én soha,
De sohse haragszok!
Kérges a tenyerük,
Lágy, meleg a szívük,
Egyszerű a szavuk,
De erős a hitük.
Dolgoznak szüntelen,
Verejtékük csordul,
Jut is mindenkinek –
Aki ott megfordul.
Nincs olyan idegen,
Kóbor, ágrólszakadt,
Hogyha oda benyit:
Neki is jut falat.
Jókedv sem hiányzik
Se télen, se nyáron,
Markol a dolgos kéz
A boros poháron:
A szőlőt ők, bizony,

Sohse lógott az én orrom,
Mindig fel az égre néztem,
Nem volt részem gazdag toron,
S nem fürödtem tejben-mézben!
Nem szóltam gazdag uraknak,
Akik minden jóban élnek,
Tejbe omlós zsemlyét raknak,
S fütyölnek a hideg télnek!
Sohse bántam az életem,
Hogy ez nincsen vagy az nincsen!
Meghallgatja tán énekem
Mindeneket látó Isten!
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Langyos nyári este
A selymes pázsiton
Hevertünk a kertbe’…
Nagyapám is élt még –
Isten nyugosztalja!
Tornác előtt leült
A kertben a padra.
Pipáját markolta,
Nagy füstöket fújt ki,
Felnézett az égre,
A Hold akkor bújt ki…
Együtt volt a család
Kicsinye és nagyja,
Pipáját markolva
Mesélt a Nagyapa…
Mesélte Bosnyiát,
Aztán Sarajevót,
Háborúban járt ő,
S a végén káplár vót!
Mindenki hallgatott,
Nyitva volt a füle,
A Tejút fehérlett
S harmat hullt a fűre…
Mintha most is látnám,
Hogy mozgott a szája…
…Csöndes temetőben
Mesélget azóta
Szomorú fejfája…

Nem azért kapálják,
Hogy a vendégeket
Kútvízzel kínálják;
A pirosló búzát
Nem azért aratják,
Hogy ne kóstolják meg
A legjobb falatját;
A kövér disznókat
Nem csak hírből vágják,
A jó rozskenyeret
Legyen mivel rágják;
Mert a jó rozskenyér,
Aki azt ismeri,
Füstölt szalonnával
Pompás és isteni!
De sok jó szalonnát
Ettünk télen, nyáron!
Hogyha rágondolok:
Megcsordul a nyálam!
Hogyha vasárnap jött,
Dolgoztak nagy lázban,
Tiszta volt az udvar,
És nagy rend a házban.
Ilyenkor aki jött,
Mindenki vendég volt,
Szalonnából, borból
Bárkinek elég volt.
Emlékszem, egyszer egy
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FÖLSZÁNTOTT RÖG

ARATNAK OTTHON

ARATÓK

Szántottál kora hajnalon?
Halottad pacsirta szavát?
Csak akkor érezni meg a
Fölszántott rög édes szagát.

Lelki szemeimmel látom!
A nagy dűlőn és a gáton,
Tölgyfás szélén, lankás dombon
Gabonát aratnak otthon…

Jártál-e nyári délután
A fölszántott barázdák közt,
Mikor ökörnyálak úsznak
Levegőben veled szemközt?

Gabonát aratnak otthon,
Lesz kenyér az asztalokon.
Barázdák keresztté válnak,
S mint katonák sorban állnak.

Kasza pendül
És rendre dűl
Sárga búzaszál;
Izmos karral
És víg arccal
A legény kaszál.

Haja fonva,
S hajladozva
A lány lépeget;
És a képe,
Mint a kéve,
Olyan barna lett.

Mikor az Ég kék arcával,
Fehér felhőfátyla mögött
Rád néz fénylő napszemével
S megáldja a feltört rögöt.

Nemsokára a kert végén
Füstölög a gőzgépkémény;
Kazlak nőnek majd egymásra,
Arany-búza hull a zsákba…

Kasza nyomán
Szép egyformán
Elterül a rend;
Kaszaéltől,
Nyári széltől
Búzatábla reng.

Sok kévécskét,
Mint menyecskét,
Férfi öleli;
Megforgatja,
Simogatja
S aztán leteszi.

Ügyes karok
Apró markot
Sarlóval szedik;
A sok szálból,
Mint virágból,
Csokor születik.

Mint delelőn,
A legelőn
Birkák hevernek,
A sok kéve,
Egymást érve:
Épp úgy festenek.

Ilyenkor de jó szántani!
Fogni az eke két szarvát,
Lelkünkbe mélyen beszívni
Fölszántott rög édes szagát…

Estefelé megáll a gép,
Vacsorára indul a nép.
Színültig tele a kamra,
Mosolyog a gazda arca!

A kéve-nyájt
Összehordják
Majd az aratók;
Keresztekkel,
Kopasz fejjel
Néznek a tarlók…
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SZÉNAKASZÁLÁS

KASZAKALAPÁLÁS

PLÉBÁNOS ÚR

VAK VENDEL

Még nem pirkad az ég alja,
Szól a pitypalatty nagy szájjal,
Elindulnak az emberek
Vállukon kifent kaszával.

Pajta előtt selymes gyepen
Egy fatörzsre ráhajolva
Kaszát kalapált az Apám,
Egy szomorú dalt dúdolva.

Plébános úr, plébános úr,
Maga milyen magános úr!
Nincs asszonya, szeretője,
De van csinos szakácsnője.

A zöld rétre ráhajolnak,
Egyszerre suhint sok penge;
Harmat csordul a nyomukon
S egymásra hull a fű rendre.

Vén almafa hűvös árnya
Elterült, mint puha bársony;
A vályúnál kacsa és lúd
Verekedtek az iváson.

Így rendelte el a Pápa,
Hogy ne legyen Önnek párja!
Szent embernek van kimondva,
S legtöbbet jár a tilosba!

A falunkban,
Szomszédunkban
Lakik a Vak Vendel,
Kár, hogy nem lát,
Mert azt mondják,
Hogy nagyon jó ember!

Első kaszás néha megáll,
Újra feni a kaszáját;
A többi őt utánozza,
És a rendet tovább vágják.

A kotlóstyúk a kertaljban
Csirkéinek port rúgott szét,
Borjú az anyját döfködte,
Szívta a duzzadt emlőjét.

Részegen is láttam én már!
Azt se tudta: fiú vagy lány!
Káromkodott, mint egy béres!
Plébános úr, ez oszt rémes!

Mire a Nap körültekint
A harmatos gyöngy-határban,
Gazdaasszony „früstököt” hoz
Fején a fonott kosárban.

E kis világ közepében
Úgy ült, mint egy fejedelem;
Kaszát kalapált az Apám.
S én ezt soha nem feledem!

Elhallgat a kaszacsengés,
Rendek között körül ülnek,
A kosárból hús, szalonna
Dolgos kezekbe kerülnek.

Szombat este,
Ha van kedve
Harmonikál közben,
Énekelnek,
Vígan élnek
Nagy családi körben.
És délelőtt
A ház előtt
Bottal a kezében;
– Feje mozog
És mosolyog –
Úgy ül a napfényben.

Szép szóval téríti nyáját,
Nem követi a példáját!
Szava látszat, külső forma,
Szívében belül nem hordja!
Minek hát az ilyen papok?!
Azt hiszik, hogy mások vakok!
Bort isznak – vizet kínálnak;
Prófétái a világnak!

Legdrágább kincs:
A szeme nincs,
S jár lassú léptekkel…
Ha nem nézhet,
Az életet
Látja Ő lélekkel.

Szalonnához bor is kell ám!
Jár az üveg szájról szájra,
„Früstök” után még jobban fog
Mindegyiknek a kaszája.

Sajnálom Őt,
S a Teremtőt
Arra kérem nagyon,
Sok embernek,
A sok épnek
Ilyen lelket adjon!

Estére már hervadt a rét,
Boglyát raknak kicsit-nagyot;
Ilyenkor de jó beszívni
A balzsamos szénaszagot!

42

43

BURGONYA

LÉLEKBEN OTTHON

ÉJJEL A FALUN

AMILYEN VAGYOK

Szeretem én a burgonyát,
Megtölti az ember gyomrát.
Jó ebédre, vacsorára,
Szegény ember asztalára.

Kenyérillatos este volt,
És az égen a ferde Hold
Felhőpárját ölelgette;
Mosolygott az öreg este…

Csöndes vagyok, mint a templom
Szürke hétköznapon,
Amikor nincs reverenda
Prédikáló papon.

Sokoldalú csemege ő,
Jó megsülve vagy ha megfő,
Finom krumplipaprikásnak,
Kenyér közé lisztpótlásnak.

Együtt ültünk: Anyám, Apám,
Ház előtt a deszkapadkán.
Csér muzsikált a faágon
S otthon voltam szabadságon…

Alszik a falu,
Zárva a zsalu
Fehér házsoron.
Édes szent csöndön,
Égen és földön
Holdfény átoson.

Jó krumpli, a lelkemben élsz,
Sok ember nem tudja, mit érsz?!
Én áldalak és dicsérlek,
Pástétommal sem cseréllek!

Később jöttek koma, sógor,
Előkerült „noha” jó bor.
Pipáztak és iddogáltunk,
Hajnal felé már nótáztunk.

Nem kell hozzá se zsír, se vaj;
Ha tejfel nincs – még az sem baj,
Csak tűz legyen, hogy megsüljön,
Tetejére só kerüljön.

Sült szalonnát, tojást ettünk,
De sok jóizűt nevettünk!
Azóta már sok év elmúlt…
Sok jó barát, sógor elhullt!

A Teremtőt arra kérem,
Hogy burgonyát bőven mérjen,
A magas égből lenézzen,
Szegény ember ne éhezzen!

Hogyha én most hazamennék:
Sok embert meg se ismernék!
Az idő, hogy eljárt… Ej, ha!
Temetőbe sok a fejfa!

Oly bús vagyok, mint a nagy hegy
Ónszínű estébe’,
Amikor a futó szélvész
Belemar testébe.

Alszik a falu,
S a fehér falú
Házak fénylenek.
Fönt a csillagok,
Szépen csillogók,
Mint a fényjelek.

Üres vagyok, mint a fészek,
Mit elhagytak régen,
Mint a csermely, mely kiszáradt
Lent a faluvégen.

Alszik a falu,
Zárva a kapu,
S árvák a járdák.
Valaki zörög:
Éjjeli őrök
Az utat járják…

Árva vagyok, mint kő-Krisztus
A havas mezőben,
Akire csak a vándor néz
Arra elmenőben!

Alszik a falu…
Képe oly „fakú”,
Mint holt orcája.
Karcsú jegenyék
Zöldlombú fejét
Szél cibálja.
Alszik a falu…
A csúnya szavú
Bagoly húhogat.
Valahol messze
Az éji csendbe’
Egy óra kongat…
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LÁTSZAT

HARMINCON TÚL

Sohse tudtam látszat lenni,
Mindig a lelkem mutatom,
Pedig sok hamis emberrel
Találkoztam az utamon!

Harminc év utánam…
Előttem még mennyi?
Nem lehet megállni,
Élni kell és menni!

Pedig látszat a világ is,
A zöld erdő vagy az égbolt,
Tavasszal, ha belenéztünk,
Emlékezünk: milyen szép volt!

A sötét hajamban
Ősz szálak fénylenek,
Mint az éjszakában
Reflektor fényjelek.

Ha az erdőt közel nézzük:
Eloszlik már a szépsége,
Ha magasba felszállhatnánk:
Elmosódna az Ég kékje.

Mély gondbarázdákkal
Homlokom felszántva,
Bánat és a kétség
Rajt ülnek felváltva.

Kezemben az erek
Még frissen szaladnak,
Se vége, se hossza
A sok kék szalagnak.

SZEGÉNY LEGÉNY
VOLTAM…
Szegény legény voltam,
Napszámba is jártam,
Kapáltam tavasszal,
Arattam a nyárban.
Kaszanyélt markoltam,
Dús rendeket vágtam;
Jobbrafordulását
Sorsomnak, de vártam!

Lábamban az izom,
Mint az íj, úgy feszül;
Ha kell, árkon-bokron
Vígan visz keresztül.
A vérem nyugtalan,
A vágyaim nagyok,
De arcomon látni:
Harmincon túl vagyok!

Biztattak, dicsértek,
Vállam veregették;
– Mint vontató lónak –
Sok hasznomat vették!
Hittem a jó szónak,
Hamis mosolygásnak,
De sokat dolgoztam
Ingyen gazdag-másnak!

ÉLETEM
Mégse tudok látszat lenni!
Ezt cselekszem: tettben, szóban,
Pedig sokszor ráfizettem,
Hogy szívemben csak a jó van!

Szemem négy sarkában
Néha könnycsepp olvad,
Mikor lelkem keres,
Hogy Te édes, hol vagy?!
Ajkam piros ívén
Még csók-mosoly játszik,
Hamar elmúlik, mert
A kedves hiányzik.
A gömbölyű vonal
Eltorzul arcomon,
Sohse volt szerencse
Az élet-harcomon.
A vállam egyenes,
Nem hajlott a csontom;
Mert az élet terhét
A szívemben hordom.
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Furcsa volt az én életem!
Talán jobb lenne énnekem
Elölről kezdeni, újra,
Szebb lenne életem útja!

Mikor ember lettem,
Minden munkát tudtam,
Lányt is szemeltem ki
Az én kis falumban.
Nálunk az emberség:
Nagy házban, sok holdban!
Nem értékeltek, mert
Szegény legény voltam!

Mindig adtam, sohse kértem,
De sok csalódást megértem!
Mindenkiben bíztam, hittem,
S ezért mindig ráfizettem!
Énekeltem: jóról, rosszról,
Szerelemről, lányról, borról,
A gazdagról, a koldusról –
S csont maradt a kövér húsról!
Nem is tudom, miért élek,
Ha fázik bennem a lélek!
Megfagyasztják hideg szívek,
Mert a rossz minden jót kivet!
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LENÉZTEK!

KIKOSARAZVA

HA ÉN OLYAN…

ÖTVEN HÁZ…

Lenéztek, mert szegény voltam,
Mindig foltos ruhát hordtam,
Nyáron ing-feltűrve jártam
És a réten úgy kaszáltam.

Gazdag volt a bíró lánya,
De sok legény járt utána!

Ha én olyan gazdag lennék,
Mint amilyen szegény vagyok:
Behunynák a szemeiket
Irigységtől a csillagok!

Ötven ház van a falumban,
Ezek között: kicsik-nagyok,
Nagy házban kevés a lakó,
Kis házban sok családtagok!

Ha én olyan boldog lennék,
Mint amennyi bánatom van:
Nem keresnék soha sem ízt
Búkergető piros borban!

Ahol van föld – nincsen erő!
Ahol erő – nincsen tanya!
Sok gyermeket minek szült hát
Világra az édesanya?!

Ha én olyan nyugodt lennék,
Mint amilyen zihált vagyok:
A szívemben teremnének
Leggyönyörűbb gyémántdalok!

Van ház, mely üresen ásít,
Az udvar gazzal teli,
Gyermeksírás és kacagás
Halott csendjét fel nem veri.

Ha oly káromkodós lennék,
Mint amilyen imás vagyok:
Ördögökkel cimborálnék,
Bizony Isten, ha meghalok!

Ötven házból – ötven évre
Huszonöt lesz már lakatlan!
Így gyarapszik az én falum:
Saját magát eszi lassan!

Én is hordtam a kosarat;
Szegény legény mit akarhat?!

Begyes lányok elkerültek,
Velem egy padra nem ültek,
Pedig ősszel a fosztóba’
Nélkülem nem szólt a nóta!

Verset faragtam Őróla,
Mégis mással volt Ő jóba’!
Szegény voltam, kopott voltam,
Szerelemről csak daloltam.

Hát én arról nem tehettem,
Hogy csak zsellérnek születtem!
Az Apám is szegény ember,
Akit a sors két kézzel ver!

Elolvasta a versemet;
Nem értette a lelkemet.

Másnak kapált, másnak kaszált,
Sokszor búzakévék közt hált.
Kérges mindig a tenyere,
De jó ízű a kenyere!

Mit értett a versíráshoz?!
S így ment férjhez gazdag-máshoz!
Sohse bántam, nem sajnáltam!
A magamét megtaláltam!
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LELKEM

ÉDESANYÁD

ESTE

BÚCSÚ NAGYANYÁMTÓL

A lelkem nyitva,
És nincsen titka
Senki előtt.

Egy van a világon,
Ki őszinte hozzád,
Simogatja lágyan
Búszántotta orcád.

Este lett megint,
A Hold betekint
Szobám ablakán,
A kicsi Párom
Egy kicsi tálon
Hozza vacsorám.

Elbúcsúzom tőled
Nagyanyám, Te drága!
Sok jót tettél velem…
Lelked Isten áldja!
Jóság és szeretet
Volt az egész élted…
Fáj mindnyájunk szíve
Jó Nagyanyám érted.
Az Isten áldja meg
Csendes pihenésed!
Örökké él köztünk
A drága emléked…
„Míg parányi voltam
Engem is neveltél,
Áldja meg az Isten
Amit értem tettél!
Elbúcsúztál tőlünk
S nem látlak életben!
De jóságos képed
Itt maradt szívemben…”
…Látom őszes hajad
Felhők közt az égen,
Szemed ragyogását
Esti csillagfényben,
Látom az arcodat
Holdas éjszakában,
Hallom a hangodat
Esti szél zajában…
Itt marad emléked,
Míg csak szívünk dobban;
Legyen százszor áldott
Az örök mély álmod
A csöndes sírodban!

Szemem, ha nézek,
Benne a fények
Lelkemből jönnek.

Puha ágyat készít,
Hogyha fáradt lettél,
A mélyből fölemel,
Hogyha bűnbe estél.

Szívem, ha fáj még,
Csak mint egy árnyék
Barázdás arcon

Hitet és reményt ad,
Ha a lelked fásul,
A szeme fényétől
Az erő reád hull.

Hogyha átoson,
S aztán a Sorsom
Békésen hordom,
Bár nehéz a harcom!

Higgyél neki vakon,
Nyomorultan, rongyban,
Ha mindenki elhagy:
Ő szeret legjobban!

ELMÚLÁS

Hűtlen lehet párod,
Csalnak az emberek;
Őbenne egyforma
Mindig a szeretet.

Mint vízen a buborék,
Egyszercsak elpattan
Bennem a lélek –
S többé már nem élek!

Járhatsz messze földön,
Visszahív a Hazád,
Ne felejtsd el soha,
Ha van Édesanyád!

Megszűnik szívem dobogni,
És nem csorog a vér
Ereimbe –
Belehullok a semmibe…

Nevet az arca
És elém rakja
Az édes falást;
Ügyes két keze,
Áldottabb kell-e?
Nem kérek soha mást!
Egy nap elmúlott,
Hogyha kijutott
A sok munkából,
S most így éhesen,
Jaj de édesen
Eszem a tálból.
Egymással szemben,
Zsolozsmás csendben
Vacsorázgatok…
Édes Istenem,
Adjál énnekem
Ilyen Holnapot!

Elhagyja testemet
Egy halk sóhajtással
A lélek –
S többé már nem élek!

Kercaszomor,
1945. augusztus hó 27-én
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A FÉN Y EK BELÜ LRŐL JÖN N EK

ÖREGAPÁM

SZÁLL A DAL

Bíró volt az öregapám:
egy faluban, Domonkosfán.
Körülfogta sok „jó” barát,
velük itta meg a borát.

Az én apám sokat dalolt,
megitta a bort is, ha volt,
mégse fénylett az egén hold,
de csak azért, mert szegény volt.

Tegeződött a jegyzővel,
finánccal s a rongyszedővel,
végigdalolta az utcát,
félrecsapva a kalapját.

Kaszált, kapált fillérekért,
az élettől nem sokat kért:
csak kenyeret asztalára,
kevés ráncot az arcára.

Nagy lett ennek ám az ára;
mire letelt bírósága,
öt hold földjét is eladta,
elúszott a borba’, dalba’!

Néha mostan, ha pipázik,
törött arcán mosoly játszik;
villanyfény hull ősz hajára,
s úgy olvas az éjszakába’…

…Bíró volt az öregapám:
egy faluban, Domonkosfán.
Az emberek emlegetik –
sok nótáját nem felejtik!

Esős ősz van, levél hull már,
ifjúsága de messze jár…
Olyan messze, alig látja,
takarja az évek fátyla.

1957

Elfeledte csokros búját,
unokái koszorúzzák.
Szemeit majd ha lehúnyja:
van már, aki a dalt fújja…

NAGYAPÁM ÉNEKE
„Ha kel a Nap szép hajnala,
Kezemben az ekeszarva,
Ekém előtt négy tulok jár:
Csáli, Csákó, Liszka, Bogár –
Uram, segélj, haj!

1958

Mikor a Nap délfelé jár,
Ebédet hoz majd a Rózsám.
Tudom édes lesz ételem,
Ő is együtt eszik velem –
Uram, segélj, haj!”
55

NÉNÉMASSZONY
Szalafői dal
„Sárgarépát nem jó dombra ültetni”
című magyar nóta zenéjére írtam.

Nénémasszony megverte a leányát,
Azért, hogy megcsókolta a babáját.
A csók nem bűn, hiszen szívből csattanik;
Szerette azt nénémasszony maga is!
Sírdogál a nénémasszony leánya,
Könnyharmatos a két rózsás orcája,
Szegény kislány, már azért hogyne sírna:
Gonosz anyja a csókról is eltiltja!
Ne sírj kislány, ne epesszen a bánat,
Most láttam a kútra menni anyádat!
Amíg megmeríti a vizes korsót:
Adhatsz csókot, százszor édest, csattogóst!

ANYÁM ÁLMA

SORSOM

Májusi holdas éjszaka volt,
csillagok égtek az ég udvarában…
Édesanyám arca mosolygott –
kemencés-kalácsot sütött álmában.

Szegény vagyok,
érzem, látom,
tengek-lengek
a világon,
de szívemmel
nem cserélnék
akármily nagy
földesúrral,
hogy azt a sok
hibát, vétket
a szívemben
elhordozzam.
Ha nincs is nagy
földes tanyám,
van jó szívem,
tiszta lelkem,
egy kis karaj
lágy kenyerem.
Édesapám,
Édesanyám!

Menyecske-köténye fehérlett,
a puha tésztát két kézzel gyúrta;
kemencében rőzseláng égett,
piros fénye ráhullt a gyalogútra.
Nékem sütött kalácsot – tudom:
mákkal, mézzel és édes habzó tejjel,
s míg az éj szállt az égi úton:
gyönyörű álmát széttépte a reggel.
Sok kalácsot sütött nekünk már
Ő, ünnepnapon, vasárnapon – régen…
A vállát nyomja nyolcvanhét nyár!
– Neki süt most kalácsot a Feleségem.

1937

1982
1935
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FIAM

ÍGY TETSZEL

CSERESZNYÉS ÚT

Alig volt pár hetes
Kicsi, Istenadta,
Szomorú életet
Máris itten hagyta!

Így tetszel nekem:
szép barna arccal,
és a válladra
hullt naparannyal.
Így tetszel nekem:
barnán, pirosan,
ahogy szemedben
a vágy fellobban.

Szép cseresznyés út,
Ha eszembe jut:
A múltnak képe
Lelkemben égve
Vissza-vissza fut…

Sok légitámadás,
Hideg, nyirkos pincék,
Kifejlődés előtt
Pusztulásba vitték.

Így tetszel nekem:
mezőn vagy réten,
mint tengeriszár
a címerével.

Anyja is gyenge volt,
Sápadt volt az arca,
Talán az Isten is
Éppen így akarta.

Így tetszel nekem:
rózsa a völgyön,
mosolyod ízét
szívemben őrzöm.

…Alig volt pár hetes
Kicsi, Istenadta,
Szomorú életet
Máris itten hagyta!

A mi ajkunk ég,
A mi csókunk csordul,
Együtt iszik lelkünk
A szerelem-borbul.
A szerelem-borbul
A vágyak kelyhébe
Mi önthetünk nedűt,
Érzésünk cserélve.

Cseresznyés nyárban,
Csendes utcában
Összesimultunk,
És a mi múltunk
most él egymásban…

Érzésünk cserélve,
Lelkünk egybeforrva,
Ez a nagy szerelem,
Ami nem egyforma.

Csorduló kedvem
Úgy táncolt bennem,
És szívem égett,
Mert mély igézet
Vibrált szemedben…

Ami nem egyforma,
Akárkinek adjuk,
Csak az kaphatja meg,
Akiéi vagyunk.

Munkács, 1944. november 26.

1944
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A FÉNYEK BELÜLRŐL JÖNNEK

FELESÉGEMHEZ

OTÍLIA

Őszinte mosolyod mindig fölcsigáz,
elszomorítnak engemet a könnyek,
lélek a testünkre éberen vigyáz,
mert a fények mindig belülről jönnek.

Nem kérek mást Tőled,
Csak igaz hűséget,
Mert nem szerethet úgy
Senki – mint én Téged!

Szemedben, ha furcsa fényeket látok,
s nem azt mondod, amit a lélek üzen –
borúsnak érzem akkor a világot,
szunnyadni kezd egykor lobogó tüzem.

Nem kérek mást Tőled,
Csak tiszta szerelmet,
Ne felejtsd el soha,
Hogy hordod nevemet!

Két ember, ha őszintén egymásra lel,
tulajdonosa lesz sok szép örömnek.
A lélekre folyton ügyelni kell,
mert a fények mindig belülről jönnek!

Nem kérek mást Tőled,
Csak amit ígértél,
Mikor a templomba
Esküdni kísértél!

Megszoktalak már oly régen,
mint a levegőt és napot,
környezetem töltve veled,
mindenütt a lényed ragyog.
Ha a fiam fogja kezem,
s gyönyörködöm érces hangján:
ott mosolyogsz bársony-arca
pirosan csorduló hamván.
Leckekérdezgetés közben,
mikor rám néz a kislányom:
kíváncsi két nagy szemében
a te szelíd lelked látom.
Munka után csöndes este
átölel a te világod –
benne vagy az életemben,
s te hozod az édes álmot.
Ha álomra hajtom fejem,
ott sem élek árvaságban,
kezed puha simítása
benne szunnyad a párnámban.
És ha távol vonat ringat,
s gyönyörködöm a vidékben –
elkísér utamon végig
párját féltve az a két szem…

Nem kérek mást Tőled,
és csak erre vágyom,
Ennél nagyobb vagyon
Nincsen a világon!

HŰSÉG
Lehet-e drágább kincs,
Amit leírhatunk:
Hű, szerelmes szívet
Amikor bírhatunk?

Az én Feleségem
Doromboló cica;
Meleget szereti,
Hideget nem bírja.

Amikor érezzük
A szívünkben beül,
Hogy nekünk van jogunk
Őhozzá egyedül.

Az én Feleségem
Mosolygó kis virág,
Mit érne nélküle
Nekem ez a világ?!

Őhozzá egyedül
A mi kezünk érhet,
Forró ajakán csak
A mi ajkunk éghet.

Az én Feleségem,
Minek is becézzem?
Áldja meg az Isten
Mind a két kezével!

Nem kérek mást Tőled,
Csak amit én adok:
Örökre a Tiéd,
A Tiéd maradok!

1958

Munkács, 1944. augusztus 5.
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BÖLCSŐ FÖLÖTT

EGY PILLANAT

DAL A FIAMNAK

Nőhet már a gyermek,
járhat és gagyoghat;
vitamint is kap már,
ereszthet jó fogat.
Fénylő napot neki,
és szabad levegőt,
pirosíta meg a
szabadság szele őt!
Ki a pólyából a
kezét meg a lábát,
irányítsa maga
szabadon világát!
Nézzen szembe széllel,
felhőkkel, viharral,
kedvére játszhasson
ajkáról nyílt dallal.
Bátran fújja sípját,
amelyet ő vágott;
kóstoljon meg csókot,
ölelést, virágot!
Ringassuk bölcsőjét
új szelek dalának,
békét szülő idők,
csillagfényű szárnyak.
– Nőj, erősödj, s dallal
vidítsd fel e hazát –
örök dajkád legyen:
szeretet, szabadság!

Állok a kis állomáson,
Merengek a lombhulláson…

Édesanyám szőtte
vászon ruhácskában
jártam és tanultam
én az iskolában.
Tarisznyám és sapkám,
mindkettő vászon volt,
épp, mint a gazdája:
szegény és vásott volt.
Az ebédem kenyér,
s mellé néhány alma;
az én tarisznyámban
a bús szegénységnek
benne ült a szaga.
Szüleim, szegények,
nem tudták bevárni,
hogy az osztályokat
végig tudjam járni;
od’adtak cselédnek,
majd később summásnak,
de sokat kapáltam,
kaszáltam is másnak!

Az Idő mily gyorsan szárnyal,
Fiam elmegy a szép nyárral.
Aranyszínű, lágy alkonyat,
Dombod ölén fut a vonat.
S míg elnyeli a messziség,
Halványabb lesz nekem az ég…
Egy pillanat: hazaint még,
S átöleli a messziség.
Az Idő mily gyorsan szárnyal,
Fiam elment a szép nyárral…

Az én fiam most jár
második osztályba,
jó meleg cipőben,
szép, rendes ruhában.
A táskája bőrből,
fején új a sapka,
csillog a két szeme,
mosolyog az arca.
Könyvet, mesét olvas,
számol fejét törve,
büszkén mutatja, ha
megfelelt ötösre.
Moziba is eljár,
rádiót is hallgat,
szívében bánatot
sohasem takargat.
Neki most az élet
öröm s nem fájdalom.
Legyen a részére
emlék e kis dalom!
1954

1945
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ÖT VERS

EGYEDÜL

Anyám

Feleségem

Ősz szálak fénylenek
sűrűn a hajában,
de arca mosolyog,
mint a virágai
házunk ablakában.

Mint gyermeké, ragyog
az arca most is még,
szeme éppoly tiszta,
mint a tavaszi ég.
Szíve, mint friss kenyér,
olyan meleg és lágy,
mosolya oly hamvas,
mint erdei virág.

Barázdálttá mélyült
poéta homlokom
tőled kaptam, Anyám,
s ha néha fájón is,
szelíden hordozom.

A családom Munkácson – a
Szovjetunióban – járt rokonlátogatóban

Jóízű az ő kenyere,
az a kicsi, szerény falat;
becsületes, igaz ember –
éppen ezért szegény maradt!

Anyám nékem
Mennyi csomagot készített,
Mindegyikbe
Színültig rakott jó szívet!
Anyám értem
Sok éjszakát fent virrasztott,
Forgatta a
Rokkájával a Holnapot…

Messze vannak most, Munkácson,
Jaj de üres a lakásom!
A szememre nem jön álom,
Nyugtom sehol nem találom.

Arca tavaszi cseresznye,
fekete bogár ül szemén,
mosolya színes szivárvány,
mely átível mesék egén.
Illan-villan, mint pillangó,
hol kacag, hol a könnye hull,
mesék országában él még –
az óperenciákon túl…

Arca, mint az őrségi föld,
barázdás és sötétbarna,
ha civódik az élettel,
bánatot fojt egy bús dalba.

fiamnak

Este, mikor leszáll a csend,
Lányom hangja nekem nem cseng.
A rádió mesélni kezd…
Hol hallgatja a fiam ezt?

Kislányom

Apám

TARTOZÁS

Anyám nékem
Sokszor puha fészket vetett,
Távolban is
A jó arca rám nevetett.

Ágyam mindig megvetetlen,
Úgy vár engem árva esten,
S ha elpihen fáradt testem,
A páromat keresgetem…

Anyám nékem
Hány csomagot küldött postán…
Tartozásom
Fizethetem én is most már!

Fejem alatt gyűrött párna,
Kezed simítását várja,
Nincs szívemnek nyugodt álma,
Titeket vár dobbanása…

1958

1957

Fiam
Úgy néz körül, mint a hajnal,
mikor rábámul a földre,
becsatangol minden zugot,
kíváncsiság nagy távcsövét
éles szemeire öltve.
1957
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UNOKAVÁRÁS
Klárikának

Nem bánom: szőke lesz vagy barna,
szülessen csengő, vidám dalra.
Legyen életrevaló szépözön –
s ha szemembe néz – visszatükrözöm.
Pajtásom lesz, ha játszani szeret,
sárkánnyal nyergeljük a szelet,
magasra eresztem, lássa az eget –
legalább szárnyaljon túl engemet!

SZIKRA
Karomban
cseveg az
unokám,
tavaszi,
esti fény
havaz rám.

Csillag az,
kicsikém –
felelem,
szívünket
ez tartja
melegen.

Csevegünk
kettecskén
melegen,
kezemben
a napom
s az egem.

Figyeltük
az égen
a szikrát,
kerestük
végtelen
nagy titkát…

Kérdi az
unokám:
Papika,
mi az ott
magasan,
egy szikra?

Kék szemű
unokám
faggatott:
„– Mi gyújtja
föl azt a
sok fénylő
csillagot?”
66

VELED

ŐSZI PARAZSAK

Hűs őszi este van,
hullnak a levelek…
Ó, mily jó érezni:
együtt vagyok Veled.
A barna hajadról
szólt már sok énekem,
de az ősz fürtök is
kedvesek énnékem.
Percek szárnyán szállva
Veled boldog vagyok –
a két gyöngyszemedből
most is az a barna
hajú kislány ragyog…

Az őszi estét, kedves, látod-e,
a lombot festő rőtszínű lángot?
Hidd el, olyan sokat elmondanak
a megperzselt sárguló virágok!
Az éj mély színét, kedves, látod-e?
Ilyenkor változik minden óránk.
Megbarnult nagy kérges szirom a föld:
örömöt, sokszor bánatot szór ránk.
Éjek csillagszőnyegét látod-e?
a kéklő végtelent átkarolja,
s aki ilyenkor ébren álmodik:
az éjszaka legszabadabb foglya.
Szárnyán az idő elsuhan… és egy
kristály-percből nekünk is jut talán –
ködpaplannal reszkető sugárral
a fölkelő hajnal majd ránk talál.
1977
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G Y E R M E K DA L O M
V I R ÁG O S B ÖL C S ŐJ E

SZERETEM

RUHAMOSÓK

Szerem a parasztasszonyt,
Vadvirágot, kék eget,
Csorduló cseresznyés ajkát,
Csókos mosolyt, mely melenget.
Szeretem a parasztasszonyt,
Hajában hord fűillatot.
Hamvas nyári alma arcát,
Melyre tüzes nap pírt rakott.

Ruhát mosnak a patakban
piros és kék lett a lábuk,
derekukon körülgyűrve
a fehér vászonszoknyájuk.
A víz fröccsen, deszka hajlik,
fogy a szennyes a sajtárból;
mint aki szépet álmodik –
úgy nézem a víz partjáról…

Szeretem a parasztasszonyt,
Kerek, barna két vállával,
Hajló-rengő, marokszedő,
ürgetáncos derekával.

Úgy játszik a gömbölyű faruk
a sok hajladozás közben,
mint szélcsókolta pipacsok
tavasszal a búzaföldben.

Szeretem a parasztasszonyt,
Tarka mezők tündéreit,
Szemük taván jó anyámnak
Szelíd galamb nézése int.

Füzek között vízbe mártja
napsugár a fénydárdáját,
s a víz tükrén remegteti
ruhamosók csupasz lábát…
1934
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AZ ÖREG DANI

TÁJKÉP

SZÜLŐFÖLDEMEN

Zsíros, lüspekes* kalapot hordott,
a széken elaludt és horkolt…
Nagyon öreg már, a nyolcvanat elhagyta,
a kampós 9-es számot kezében tartja.
Folyton pipál, a bagót is fölrakja,
mint öreg körtefa – meghajlott alakja.
Újságot olvas almafa alatt a padon,
van, amit ismétel, hogy fejébe’ maradjon.
Csizmát hord télen és nyáron,
gatyája kívül van a csizmaszáron,
hogy levegőzzön jobban a lába,
mikor a mezőt vagy a rétet járja…

Arat a kombájn,
lánc csörren a rakodón,
fát közelít a ló.
Nincs már zöld zsalu.
– Hol a régi falu? –
kérdi a nyaraló.
Rotációs kasza
rétünk boronálja,
eltűnt a szénaboglya,
gép szárítja, hordja
szénánk a pajtába.
Dohog a Zetor,
traktor zakatol,
kalapácsot forgat
a daráló,
gépkocsi, autó rohan,
mosógép zümmög,
folyik a nagymosás –
ráült a régi nagy csöndre
ez a sokféle zakatolás.

Szülőföldem lankás, dombos táj,
Patakos rét tengernyi virága,
Víg madár a lombokra felszáll,
Innen néztem én is a nagyvilágba…

LIDI NÉNI
Mert akkor a fia
Vagy az unokája:
Valamelyik eljön
Ebédre hozzája.

Hajladoz a kertben,
Csattan a kapája,
De régen itthagyta
Az élete párja…
Van hat élő fia,
Kilenc unokája,
S ő vigyáz egyedül
A régi kis házra.

A bakháton búzát fúj a szél,
Szép gyümölccsel terhes a domb háta,
Ős tölgy lombja a múltról beszél,
S a Ma dalát mondja ifjú hársfa.
Fenyők őrzik lankás dombtetőn,
Szél dalt dúdol, és jól meggyantázva
Hangját, köszönti a jövendőt…
Elkullog a Múlt, fejét rázva.
Szülőföldem lankás, dombos táj,
Gyermek dalom virágos bölcsője,
Éveimmel úgy ellobogtál!
Most Te vagy a zajos Élet bölcs őre…
1958

Ilyenkor az asztal
A sok jóval tele,
Az igazi anya,
Óh, mást mit is tenne?!
Örül, hogy adhat még
Menyének, fiának,
Nincs más kívánsága:
Nézzék meg vasárnap…

Egész héten lohol,
Sóhajtozik nagyot,
Hat napon át várja
A szép vasárnapot,

1957
* itt: lehajló karimájú; általában is lekonyuló, lelógó, pl. disznó füle, előfordult az Őrségben lispekesként, lispásként is. A szomoróci Pongrácz Dániel ilyen kalapot viselt, lásd: a Kercaszomor
Értéktára első, Határszéli kálvária című kötetének (2016) címlapján
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ARATÁS UTÁN

KUTATÁS

TÉLI VERS

ŐRSÉGI LAKODALOM

Kopasz most a mező,
nem cseng már a kasza,
kepék ringnak hosszan,
mint lány hajfonata.

Fúrják az őrségi rögöt,
Torony áll a domb hajlatán,
Lapul a mélyben olaj s gáz,
Pannónia talpazatán.

Kelő nap villantja
a csoroszlyavasat,
kepék tövében már
új barázda hasad.

Hallgat a mély. A földréteg
Ezer évek súlyát hordja,
Ringatva letűnt korszakok
Barlangjait és házait,
Mely’re sütött egük holdja.

Decemberi mély köd
száll a fenyők felett,
loholó szél hozza
nyikorgó szekerén
a hópihés telet.
Mikor a lombokat
marja sárga rozsda,
füttyös rigó fészkét
ringatja a bodza,
farkán ül a kutya;
nyelvét is behúzza,
s didergő szemekkel
néz a havas útra…
A szürke ónos ég
nagy fehér bundát hord,
mert sárgás fényesre
borotválkozott a Hold.
Hűvös szél szaladgál,
a bokrok is fáznak,
de a határőrzők
éberen portyáznak…

Hőkűn sült a fonott perec,
pintesüveg nyakán forgó;
Öreg-hegyi piros bortól
telt hassal feszül a hordó.
Sárga bélű édes kalács
mazsolával van bélelve,
fénylő pirosra csókolta
a kemence tüzes nyelve.
Szakácsnék csorduló arca
olyan piros, mint cukros fánk,
búzavirág kék szemekből
őrségi ég mosolyog ránk…
Koszorúslányok fejdíszén,
mint diadém, oly verőfény
játszik a szép leányhajjal,
s ettől lesz részeg a vőfély.
Nászuramnak, nászasszonynak
újra felcsendül a daluk,
eszükbe jut ifjúságuk,
régen elszállt lakodalmuk…
Zeng a bőgő, s a hegedű
úgy trillázik, mint pacsirta;
peng a patkó, vőfély kurjant,
s a ló nyerít a kocsiba’.
Balogh Bözsi, Hári Gyula
ül az első hintó karján –
Zeng a hegy-völgy az őrségi
vadvirágos Kerka partján.

Bakhátas szántástól
barna a domb háta,
szívforma levelét
dugja a pohánka.

Kutat az ember. A gépek
fúrják az anyaföld kérgét,
Zúgnak a motorok, gyorsan,
S egyre közeleg a mélység.

Kakukk madár hallgat;
útját csendben rója,
fiait repülni
tanítja a gólya.

Míg a fúró szeli a föld
Rétegét, s felszínre hozza
Régmúlt világok kagylóit,
Nő az évezredek sora.

Őrségi dombokon
hasad új barázda,
szántó-vető ember
arccal borul rája.

Erdők fája, szén csörgése,
Olaj buggyanása mélyből,
Varázsolna gazdag tájat
A bakhátas, szép Őrségből.

Kopasz most a mező,
kopik, fogy a határ,
eperfa dúdolja:
gyorsan elfut a nyár…

1959

1962
1958
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VISSZATÉRÉS

VALLOMÁS

ORSZÁG VÉGÉN

VÍZIMALOM

Este volt…
a ferde Hold sarlójával
felhőket kaszált az égen,
a nyár még mélyen
szunnyadt az avarban,
de az ősz ballagott már halkan
ködfátyolt húzva a réten…
Én is mentem
az őszi estben,
s a táj előttem lebegett,
mint rózsaszínű karton…
Megálltam és meggyóntam
újra a Kerka-parton…
Óh, hányszor voltam,
szülőföld, hűtlen hozzád?!
A városi fény s az éj
eltakarta tiszta orcád.
És Te mégis megszántál,
százszor bűnösen is visszavártál,
bármilyen mélyre hullva –
…És most kakukkszavas
dombjaid fölé hajolok,
arccal leborulva…
…És mikor hazaérek
az őszi estben,
én és az első csillag: ketten.
Anyám a zsétert
keblére szorítva
a homályban lépeget…
Meleg, fehér lelke
úgy terül elém,
mint frissen csurrant tej,
amely az elébb
a zséterbe csepegett.

Hogyha Téged itt hagynálak,
Újra visszatérnék,
Dombjaidnak lágy hajlatán
Egy kis helyet kérnék.

Fenyők, bükk övezte völgyben,
hol a Kerka ballag lustán
ott nyújtózik méla csöndben
fakult, fatornyos falucskám.

Fáradt szívvel megpihenni
Csak ide ballagnék,
Fenyveseid hűs bársonyán
Kakukkszót hallgatnék.

Nem laktak itt urak, grófok,
csak poros arcú parasztok,
nem hallani hamis bókot,
csak egyszerű tiszta hangot.

Mesze földön, óh, de sokszor
Elfogna a bánat,
Könnyes szemmel, álmodozva
Gondolnék utánad…

Viharverte apró ablak
az útra fáradtan bámul,
ötven házból – húszban laknak,
a falu népe elárvul.

Bárhonnan is visszatérnék,
S arccal rád borulnék,
Itt élnék a dombod ölén,
amíg el nem múlnék…

Ország végén foghíjasan
pislog a sok kopott házszám,
az ifjúság elfogy lassan –
őrző, jól vigyázz a „trázsán”!

Szomoróci vízimalom,
rólad szól e kicsi dalom,
duruzsolt a Kerka-parton,
emlékét lelkemben tartom…
Ott fürödtünk egész nyáron:
szomszéd kölykök mindahányan,
Bence Lajos s a Szép Feri,
szaltókat tudtak rendezni.
Fürdőruhánk nem volt nekünk,
sárral kentük be a testünk,
nudista strandot csináltunk,
a zsilipről leugráltunk;
ruhánk a parton halomban,
fejest buktunk a habokban.
Öreg malom, nád és berek,
ott tanyáztunk sok rossz gyerek.
Nadrágom hátra gomboltam,
mégis nagyon boldog voltam!
Cipőt nyáron sohse hordtam,
s úgy játszottam sárban, porban.
…Azóta eltűnt a patak,
korhadt cölöpök maradtak,
közöttük lassú víz csorog,
öreg kőris ott ácsorog
a mederben kapaszkodva,
s hosszan bámul az alkonyba…
…Öreg malom állt a réten,
sok búzát megőrölt régen.
A zúgását most is hallom –
tovább viszem e kis dalon…

1968

Szomoróc, 1982

1962
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NYÁRI DÉLBEN

FOKLALÁNGNÁL

MEZÍTLÁB

Vadkörtefa hűs tövében
kaszakalapáló-széken
aratáskor, délidőben
kaszám újra megéleztem.
Este kilencig arattunk,
csillagfénynél kepét raktunk,
tizenhét kévét keresztbe,
lábamat tarló sebezte.
Nap égette mellem, hátam,
lelkemben verset találtam.
…Tizennégy éves lehettem:
mezítláb a markot szedtem,
kévék közt volt ágyunk, párnánk,
a holdsugár álmot szórt ránk…
Jaj, de messze van az a nyár,
a mezőn kombájn arat már!
…A régi nyár alszik holtan…
Az én kaszám, vajon hol van?!

Füstös-konyha, volt bent korom,
itt töltöttem gyermekkorom…
Döngölt agyag volt a földje,
szarufáját a zsúp födte.
Egész télen ott kustoltunk,
gyümölcsöt, répát majszoltunk.
Nyugalmas, mesés világ volt –
a konyhában fokla lángolt…
Füstös volt a tető kontya,
ez volt rég a füstös konyha…
Kemence volt a sarokba’,
rőzse égett bent ropogva,
hópelyhek röpdöstek ott künn,
perec pirult bent a hőkűn,
a gerendán sonka lógott,
sütöttek édes kuglófot.
A rokka gyorsan surrogott,
az asszony fonalat sodrott
szőke kócból, puha szöszből –
ezt csinálták késő ősztől…
Konyhában volt a szövőszék;
télen szőttek a menyecskék:
lepedőket, abroszokat,
rongyból házipokrócokat.
Itt gyalulták a káposztát,
télire fakádba rakták;
jó erősen megtaposták,
ezt a férfiak csinálták:
addig jártak körbe benne,
amíg föl nem jött a leve,
s aztán kővel le lett nyomva,
így lett savanyú káposzta.
…Elballagott a hosszú tél
a fokla füstös fényinél –
szőttek, fontak, répát vágtak,
lelkükben tavaszra vártak…

Földes szobánkból
mezítláb léptem a gyepre,
s onnan futottam
a patakpartra,
ahol kis pelyhes csibéit
dugdosta a barka.
A tarlón is mezítláb jártam;
s mikor a szőke rozsszálak
már kepében voltak,
nyári este talpamon éreztem
hűvös fényét a Holdnak.
Az őrségi réteket
mezítláb tapostam;
lábam alatt roppant
harmatos sárga fűz,
még sokszor szemembe izzik
az a régi őszi pásztortűz…
Higgyétek el, fiúk:
volt ebben valami szelíd
szomorú csoda –
mert ti a földhöz
ilyen közel
nem kerültök soha!

NEM TALÁLOM
A FALUMAT
Nincsen már a kicsi faház,
hol születtem s benne nőttem,
nincsenek a délceg tölgyek
a réten és a mezőben.
Nem áll már a vén körtefa,
sem a bodza a kert alatt,
eltűnt a kis patakocska,
mely a házunk előtt szaladt…
…Fenyők-, bükkövezte völgyben,
hol a Kerca ballag lustán:
ott húzódott régen az én
kicsi Szomoróc falucskám…
…Hol a régi vízimalom,
a réten a vidám berek?
Lassan elfogy ez a falu,
nincs egy fészekaljnyi gyerek!
Ötven ház volt a falumban,
történelem elsodorta.
Mostan alig húszban laknak,
itt-ott áll egy rozzant porta.
Búzát termő lankás dombon
galagonya, tüske fészkel,
szarvasok, vaddisznók, őzek
vágtatnak az őszi széllel…
…Hazamennék, visszatérnék,
keresve egy gyalogutat.
Nem találom szülőházam,
nem találom a falumat!
Szombathely, 1995 őszén

1992 tavaszán
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HARICSAI CSÁRDA

ŐSZI SZÉL

Haricsai dombon
vén csárda bús romja
a betyáros múltról
meséit elmondja…
Itt mulatott régen
Subri Jóska betyár,
s azóta az emlék
völgyet-hegyet bejár…
Haricsai dombon
gaz lepi a csárdát,
óh, hol porladnak már,
kik ropták a csárdást?
A keserű sikolyt
az idő elnyelte,
behorpadt alatta
az öreg domb nyerge.
…Haricsai dombon
a földre hajolva:
a múltat susogja
az öreg tölgy lombja.
Álomba szendergek,
s hallok sok régi dalt:
mely sötét éjjeken
a bortól fölrivallt.
Haricsai dombról
a tájat elnézem…
Kerca patak lassan
ballacskál a réten…
Moha lepi régen
a betyárok nyomát –
Átjátszó-antenna
sugározza a Mát…

Ködös már a reggel,
sötétek az esték,
dér csípi a fáknak
megsárgult levelét.
Vadludakat kerget
délre az őszi szél,
kőszent imádkozik
a csárda szélinél.
Bodza a kert végén
pucéran ácsorog,
alkony arany fénye
ágára rácsorog.
Nyaram keresem most,
visszaszáll a gondom –
messzire tekintek
kopaszodó dombról…
…Lehulltak a parkban
sárga hárslevelek,
míg a patak partján
együtt jártam Veled…

OTTHON A FALUNKBAN
Kercaszomor, 1956 őszén

A házunktól arasznyira drót volt…
Most már csak helyét fújja a szél,
A drótok közt szerteszét akna volt –
erről is már csak a falu beszél.
Sok üres ház a gazdájára vár,
ablaktalan néz az őszi rétre…
Holnapunkra ragyog a termő nyár,
s kikelet az igaz megértésre.
Gizgazos udvarok újra élnek,
egy-két füttyszót fel-fellebbent a szél;
kikre sötét, koholt vádat mértek:
sok-sok ember most újra visszatér!
Ne szenvedjen büntetlenül most már
otthont vesztve serény, dolgos paraszt,
ne teremjen vad kórót a határ,
műveletlen ne legyen földdarab!
Házunk előtt dombon van a határ,
béke és megértés nyíljon rajta;
innen-onnan mindenki arra vár,
hogy hulljon le a sorompó lakatja!
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K Ö K É N Y V I R Á G VA G Y O K

FURULYÁM

VERSET FONTAM

Kerka partján vágtam
kékszemű ég alatt,
hol víg rigó füttyén
virágok ringanak.
Addig faricskáltam,
fúrtam és cifráztam,
míg lelkem felvidult
egyszerű hangjában.
Tavaszi vasárnap
felültem egy dombra,
s úgy kezdtem először
szerelmes dalomba…
Harmatos hajnalok,
napsütötte delek,
fűillatos esték,
csillagos éjjelek,
fenyők susogása,
madarak zenéje,
nyári alkonyatnak
rózsafelhős képe,
ezüstös hold-tükör
márvány fényű égen,
csermely dalolása
bükkerdő mélyében,
fehér kicsi faluk,
messze néző tornyok,
patakdalos völgyek,
lankás, szőlős dombok,
emberek beszédje,
s szíve jó anyámnak:
ezek adtak hangot
az én furulyámnak.
– Édes szép Őrségem,
drága Kerka-partom,
itt termett furulyám
örökre megtartom!

Vásott paraszt gyerek voltam
mezőn mezítláb loholtam
a legelőn pásztorkodtam
tehén hátán lovagoltam
nyáron a kalászt markoltam
holdvilágnál kévét hordtam
éjjel a tarlón álmodtam
reggel harmatban mosdottam
napsugárral szárítkoztam
pacsirtával imát mondtam
kenyérrel hagymát majszoltam
s utána munkába fogtam
fehér vászon inget hordtam
begyűrtem a gatyakorcban
s munkaközben úgy hajlongtam
délben egy fa alá rogytam
tejet kaptam egy csuporban
szénaillatos pagonyban
paraszt szépséget álmodtam:
kislányt leltem a bokorban
lombok árnyán megcsókoltam
zöld füvet talicskán toltam
állatoknak a faólban
hajnalban mikor szántottam
tinók voltak a járomban
ostorommal de pattogtam
s mikor a tinót kifogtam
öreg tölgy alá hajtottam
s lehevertem azon nyomban
a kék égre sóhajtoztam
ilyenkor de boldog voltam:
napsugárból verset fontam…
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ÉNEK AZ ŐRSÉGRŐL

KENYÉRSZAGÚ ESTE

MAGYAR ZENE

VALLOMÁS

Itt, ahol őseim
pihennek a földben,
itt van az én hazám,
édes szülőföldem.
Hol a fenyvesekben
patakok dalolnak,
kékellő egével
rám nevet a holnap.
Hol a lankás dombok
zsongnak édes csöndet,
a nap aranyozza
barnára a földet.
Ahol karcsú tornyok
csengve megkondulnak,
ezer emléke él
lelkemben a múltnak.
Ahol a tavaszok
rohanva megjönnek,
piros nyárba csordul
íze a gyümölcsnek.
Ahol a sárga ősz
lombot s szőlőt érlel,
a must csípős szaga
részegít a széllel.
Hol az első nóta
csendült fel a számon,
azóta is kísér,
mint örök szép álom…
Hol az örök idő
dombok hajlatába
hősök szép emlékét
mélyen berámázta.
…Itt ahol őseim
pihennek a földben,
itt van az én hazám,
édes szülőföldem.

Részesarató munkás voltam,
gyönyörködtem a teliholdban,
az éj kévék közt betakart,
s ezen a kenyérszagú esten
találtam meg az első versem,
a lelkem pihenni nem akart.

Ifjú szíveket megdobbant,
Fáradt lábakat megmozgat,
Fásult lelkeket felrázza,
Mérget önt szomorúságba,
Kemény szívet megpuhítja,
A józant is megbutítja,
A fukart is megindítja,
A pénztárcáját kinyitja,
Haragosok kibékülnek,
A csúnyák is megszépülnek,
És ifjak lesznek a vének
Hangjától a lágy zenének,
Adósságot elfelejtik,
A bút, a bajt félreejtik,
Mindenkiben jókedv terem
És visszatér a hűtelen!

Jöhet vihar, orkán,
Dűlhetnek a partok,
De rendületlenül
Én itthon maradok!
Fészket én üresen,
S hazát el nem hagyok,
Sorsom áldjon, verjen –
Én itthon maradok!
Szívem száz sebére
Gyógyírt csak itt kapok –
Ősi völgyek, dombok,
Drága szülőföldem,
Én Veled maradok!
Édes kicsi hazám,
Legyek én hű rabod –
Csalhat a nagy világ,
Én itthon maradok!
Mint megtépett madár,
Föl most nem szállhatok –
Védtelen fészekben
Én mégis maradok!
Sötét éjek után
Jönnek új hajnalok –
(Pohár alatt darázs;)
de én itt maradok!

Ébren aludtam a forró éjben,
a fáradtságtól, portól égtem
tizenötévem fakó nyarán…
Csak vasárnap mehettünk haza,
ilyenkor mosolygott az arca,
mikor az ételt hozta Anyám.
Kepéket ringatott a hajnal –
s az emberek levett kalappal
a sárgás tarlón búsan mentek…
És mikor vége lett a nyárnak,
mégis örültünk néhány szálnak:
a tizenkettedik keresztnek!

1944

1934

Őrség, 1945

1944
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ERDÉSZDAL

HATÁRŐRDAL
A Ki tanyája ez a nyárfás
dallamára

Hogyha pagony-erdész lennék,
Bizony Isten, lovat vennék.
Kerületben azon járnék,
Úgy osonnék, mint az árnyék.

Hogyha én határőr volnék:
reggel rigókkal dalolnék,
a patakok, a csermelyek
köszönnének merre megyek.

Hogyha pagony-erdész lennék,
Kemény zöldkalapot vennék,
Szűk lenne a karimája,
A nap mosolyogna rája.

Hogyha én határőr volnék:
a lányoknak udvarolnék,
minden nóta nekem szólna,
a legszebb lány az enyém volna!

Hogyha pagony-erdész lennék,
Mindig gyöngyhajnalban kelnék,
A rigókkal fütyörésznék,
Szép lányokra is ránéznék.

Hogyha én határőr lennék:
hegyen-völgyön vígan mennék,
hisz enyém az egész határ –
itt őrizem a szép Hazám.

Hogyha pagony-erdész lennék,
Haza mindig későn mennék,
Az asszonytól sohse félnék,
Mindig békeségben élnék.

Hogyha én határőr lennék:
szolgálatba vígan mennék,
a végeken strázsa lennék,
sapkámra virágot tennék!

1954
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A BÉKÉÉRT
Igazi békében szeretnénk élni,
nyugodtan.
Embertársainktól sohase félni.
A jövő
köszöntsön ránk szépséges diadallal,
a reggelt,
az alkonyt szórjuk tele vidám dallal.

Igazi békében szeretnénk élni,
okosan.
A szörnyű háborúkról csak mesélni,
hogy végre
ne lenne ember és ember között gát;
s ne hozza
szél a földön soha, a halál szagát!

Igazi békében szeretnénk élni,
csendesen.
Egymásért dolgozni és beszélni.
Ha szívünk
azt teszi, amit a szívnek tenni kell:
óh, akkor
a szépség napja kék egünkön ível.

Igazi békében szeretnénk élni,
közösen,
mikor az ember az embert megérti,
és együtt
egy szívvel, egy dallal építi honát,
pokolba
küldi az atom- és hidrogénbombát!

Igazi békében szeretnénk élni,
és szépen:
megosztva minden javat, és felmérni
a jövő
útját egy új, igazi Kánaánnak,
de úgy, hogy
az unokáink sohse átkoznának!
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DAL

A MÚZEUMFALU ŐRE

MODERN BALLADA

Édesanyám, arra kérem, adjon jó tanácsot!
Szeressem-e, gyűlöljem-e ezt a rossz világot?
Sírjak-e, ha lombhulláskor hideg szelek járnak,
Kacagjak-e kikeletkor a nyíló virágnak?

Két szobám van: takaros és szép,
a fehérre meszelt falán
ott csüng egy Mária-kép.
Az asztal megterítve,
rajta korsó és pohár,
muskátlis ablakán
beragyog a nyár.
Az ágy megvetve;
a terítő alól
szép kövér párna int,
felidézve a múlt század
szerelmes, édes izgalmait…
Víz partján a szentkirályi malom,
a varjú károgva rászól,
pók szövi be ablakait,
álmodik piros búzáról…
Falu közepén pléhkrisztus
őrködik út szélén állva,
a kíváncsi turistákat
észrevétlen megáldja.
Fent a dombon két őrségi ház,
hátul fészer és pajtafia,
gyerekkorom játékos világát
elmesélve visszahozza…
…Voltam régen erdőőr
és határőr, egykor éjjeliőr,
és most a múzeumfalu őre vagyok.
Mellemen érem nem – de a Nap
aranytallérja ragyog!

Elhagyott a szeretőm
a dombtetőn
egy unalmas este,
s utána felment Pestre!
Ó, pedig milyen csodás volt
akkor a sápadt Hold
és a tavalyi nyár –
S most zajos karjába húzta
a kavargó pesti utca,
és befogadta egy gyár.
– Elmentél…
Pesti lány lettél.
Hát jó. Ég veled!
Tudom, a szép fejed
most más vállára hajtod;
s ritkán jön haza a vonatod.
Hallottam: veled most más jár.
Ne is gyere! Becsaptál!
Bárhogy is fáj, fáj, fáj,
lehet, hogy holnap új kaland vár
Té g e d …
Az élet engem is sodor tovább,
de nem felejtem: mosolyod s orcád,
Nekem Te voltál a mindenem,
azóta is szívemen,
mint sötét lepel, ül a bánat. –
Ej, de mit bőgjek utánad?!
…A csalódott fiú a búját-baját csak hordta,
és amint megjöttek az esték tavaszodva:
leballagott árván egy keskeny járdán
a Zala-partra,
és kesergőn szavalta:
„nem egyéb ez az élet,
mint megromlott szemét!”
Megfogta élesre fent borotváját,
és kivágta a tyúkszemét!

Édesanyám, arra kérem adjon jó tanácsot!
Szeressem-e, gyűlöljem-e ezt a rossz világot?
Lehet-e még valakinek szép szavában hinni?
Édesanyám, tanítson meg nevetni vagy sírni.

PACSIRTÁK
Gyerekkorom kék hajnalán
szántottam egy domb hajlatán.
Édesszavú kis pacsirták
szívem dallal tele írták.
Nem készültem én költőnek,
pacsirtája a mezőnek,
ahogy szárnyalt föl magasra,
ő tanított versre, dalra.
Berekalján alkony ha szállt,
befestette a szép határt
aranyporral, bíborfénnyel,
szívem forró énekével.
Azóta is a pacsirták
szívem dallal teleírják,
csengő rímmel, emberséggel,
Lelkem majd egy dallal ég el…

1986

1961
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GYŰLNEK
A VERSEIM…

NEM TUDTAM
KITÖRNI!

Gyűlnek a verseim,
a napjaim fogynak,
lassan csak helye lesz
harminckét fogamnak.

Kaszafenés közben
rímek csengtek bennem,
kincseket találtam
egy Ady-kötetben.
Verítékes arcom
napsugárban fürdött,
úgy jöttem közétek,
hogy a falum küldött.
Filléres irkámat
hónom alá csaptam:
sarkantyú-virágos
mezőkről caplattam,
s hogy hozzátok érjek,
új világot látni,
előbb meg kellett az
utamat találni.
De senki sem adott
igaz, jó tanácsot,
daltermő ajakam
magától nótázott.
A csodás természet
felém közelített –
kísértek a bokrok,
madarak és vizek.
Nem volt maradásom,
nem volt semmi másom,
nem tudtam kitörni –
nem volt mecénásom!
Így lassan hurokként
gúzsba kötött a kör –
ritka költő az, ki
szerencsét örököl!

Suhannak az esték,
a napok peregnek –
nincs megállítója
a nagy életrendnek!
A természet őszén
kelő búzát nézem…
– Csírát rejtő magok –
nincs megállás mégsem!
Ember lett a fiam,
asszony lett a lányom,
s ahogy magam fogyok:
úgy nő a világom…

NAGYON VÁRTAM
Nem jártam a Somlón, nem jártam a Ságon,
bajvívás volt végig az én ifjúságom.
Kárpátok és Ukrajna jutott énnekem:
s véreztem ott kint az orosz harctereken…
Mint egy rokkant honvéd, búsan hazatértem,
a jóságos kezek ritkán nyúltak értem.
Dühöngő békesség osont el felettem:
megtépett határok hű őrzője lettem.
Kőszegtől Senyéig határt végigjártam
őszi zivatarban és szikrázó nyárban.
Hivatásos őrző, határőrtiszt voltam,
a havi béremért mit sem vásároltam.
S mire a jó forint került forgalomba:
magam és családom kerültünk nyomorba…
Mert Szlovéniában élt néhány rokonom:
„nemkívánatos” lett ezért szolgálatom.
…De sok-sok stáció kísérte életem,
mindig helytállva a nyugati végeken…
Énekem oly sokszor messzehangzóan szólt,
hangos madársereg is énvelem dalolt.
Nagyon vártam, hogy majd jobb világot érjek:
Istenem, add, hogy még továbbra is éljek!

1974
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SZÉLLEL SZEMBEN

ÖSVÉNYEN

KÖKÉNYVIRÁG

Széllel mindig szemben mentem,
viharverte ember lettem,
igazat mondani mertem,
csalódtam is sok emberben.
Nyáron mezőn háltam, keltem,
kaszáltam és markot szedtem;
fűillatos, poros lettem,
pacsirtákkal szállt a lelkem.
Kalapot soha sem vettem,
mert a széllel szemben mentem,
az őrségi ösvényeken
nem sok öröm jutott nekem!
Esőverte legény lettem,
azért mindig énekeltem.
Jó ízű volt a kenyerem,
bár kérges volt a tenyerem!

Ballacskálok
az ösvényen
nem hagy el a
jó reményem
járatlan kis
szűk ösvényem
rád szórtam sok
ifjú évem
sok dalomat
eldúdoltam –
boldog vajon
miért nem voltam?
az ösvényen
járok-kelek
ahogy tetszik
énekelek
nem térek le
jobbra balra
följutok majd
a magasba?!

Kökényvirág vagyok,
szélben, fagyban élek,
felveri sátramat
hajnali friss ének.
A felhőket, igaz,
soha el nem érem,
a földre borulva
virágzom fehéren.

Kökényvirág vagyok,
egyszerű, nem hetyke,
de mézet gyűjteni
rám száll a méhecske.
Nem vagyok én hiú,
messziről virító,
de este dalolni
reám száll a rigó…

Kökényvirág vagyok,
nem vár engem váza;
arcom a hideg szél,
jeges eső vágja.
A fényes kirakat
én rám mért vigyázzon?
Mező fia vagyok,
és csak itt virágzom.

Kökényvirág vagyok,
széllel, dallal játszom;
mezőn dolgozókat
illattal megáldom.
Az emberek szíve
előttem kitárva,
örökké virágzom
falusi határba’…
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ŐSZI ESTE

RÉGI LÁMPA

SÁRKÁNYOS DAL

SZELÍD VÁGYAM

Pucér venyige ring
vén lugasunk felett,
fonnyadt szőlőlevél
nesztelenül pereg,
s míg a szél kanyargós
útjait bejárja:
friss mogyoró csörren
bokrok tányérjába.
Almát pirosít az ősz sárga ecsetje,
négy szép évszakot rejt
az erdők mély csendje.
Denevér szárnyakon
suhog az őszi est,
őrségi falvakra hosszú álmokat fest.
…Míg a falu alszik,
tavaszról álmodva –
határőr őrködik
sűrű, fenyves dombra…

Gerendán lóg régi lámpa,
kialudott rég a lángja…
Gyújtogatta sokszor Anyám –
régi, sötét, bús éjszakán…
Öreg lámpa, emlék maradt,
a szúette padlás alatt. –
Lámpák, „foklák” most nem égnek,
vége sárnak, s ö t é t s é g n e k !
Gerendán lóg petrol-lámpa,
rám hullt sokszor sárga lángja,
míg olvastam vagy verseltem:
egymást égettük mi ketten.
…Háború volt, petrol nem volt,
helyette a Hold világolt…
Most is rám süt mosolyogva,
emlékeim aranyozza…

Viharos tavasz volt…
Tölgyek keseregtek,
földre lapult a páfrány,
barázdák nevettek.
Egy fiú játszani akart,
s fölkapta a sárkány.
Elszaladt az ér,
fejest bukott a domboldalon,
s a patak sodorta tovább…
Szélnek eresztettem
szárnyas, sárkányos dalom…
…Azóta mikor Őrségben járok:
újra játszanék, de ősz fejem
kergeti már a hetvenet –
egy fiút röpít a sárkány,
s nem találom a régi gyermeket!

A vágy énbennem
a gazdagságért
sohasem égett,
Pénzért sok mindent
megvásárolhatsz,
egyet sohasem:
az egészséget!
Csak legyen meleg,
békés kis fészkem,
kenyerem, borom,
burgonyám és sóm,
s vígan peregjek
az Élet-orsón…
Ne civódjunk:
a Sors és Én – ketten,
legyen az élethez
mindennap kedvem!

1972

1984
Szombathely, 1981
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TAVASZI FÜTTY

PERINT-PARTI ŐSZ

HAJSZÁLGYÖKEREK

homlokomra
ragyog a nap
arcomra új
festéket rak
füttyömnek víg
hangját hozza
rigódaltól
zeng a bodza
minden nyírfa
zöld ruhát ölt
napsugártól
izzik a föld
s fénnyel áldott
aranyzápor
csillog minden
rózsaszálon
ébred a völgy
s a domboldal
kórusban zeng
sok békadal
madárfüttyre
táncol a lomb
vadvirágon
méhecske dong
mozdul a rög
csíra pattan
a völgy s a rét
színes paplan
csermely szalad
bukfencet hány
fákon kopog
tarka harkály

Az oladi dombok alatt
az ősz hozzánk is beszaladt.
Elárvul a park, a liget,
szajkó gesztenyét csipeget;
rétet ellepik a varjak,
ég vásznára vadlúdak
lebegő V betűt varrnak,
hűvös éj bokrokra pisil,
alszik, szunnyad a ringlispíl,
a sportpálya sem hangos már,
kapuján leng üres kosár.
Város végén Pásztor csárda,
turistaláb ritkán járja,
apró ablaka hunyorgat,
álmosan nézi a Holdat…
…Az oladi dombok alatt:
az ősz hozzánk is beszaladt,
deres lesz a Perint partja –
a házakat szél ringatja…

Átölelik a hosszú falvakat
lágy hajlatukkal az őrségi dombok:
hűs fenyvesek, bükkösök, csermelyek,
vadnádas patakok, rólatok dalolok.
Mindig visszavár, mint egy hű leány
ez a táj dús ózonával.
Hívogat, marasztal a csönd, a madárdal
hársfák illatával. Elmegyek, megtérek,
a sok csengő ének, búsak vagy vidámak:
itt csordul ajkamra.
Mint igazi anya, fiát menni hagyja,
tudja: visszajövök, mint hűséges gyerek…
mélyre nyúlnak bennem a hajszálgyökerek.

Szombathely, 1983

A CSŐSZ KUNYHÓJA
Csilingelő csermely mentén,
hol a Perint siklik hosszan:
áll egy kicsi kulipintyó,
árokparti bodzasorban.
A kéménye füstöt pipál,
táncoltató szél cibálja;
hajnali nap fénykévéje
zsuppfödelét végig járja…
Vert falát sok vihar mosta,
tarka rajta a meszelés,
ablak-szeme távolba lát,
környezete színes, mesés.
Az öreg csősz őrhelye lett,
megfáradt napjait őrli –
álmát a vén kunyhó előtt,
útszéli kő-Krisztus őrzi…
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ÁLMODIK A NYÁR

VALAMI MÁST

ÉLETÚTON

TÉLI ESTE

Domus előtt hírlapbódé,
karolja beton köpönyeg,
elnyűtt, fakó kalapjával
padon álmodik az öreg…
Eltűnt neki most a város
messze jár, túl bokron, árkon –
délibábként játszik véle
faluját idéző álom:
…Feje fölött falevél ring,
fenyvesben gombát szedeget,
szederindás árok partról
nézi az őrségi eget…
Nyár-meleg reszket a tájon,
kalászszagot cipel a szél,
öreg paraszt arca nevet –
álmában egy faluban él…
…Amikor még farán lógott
a fatokmány vízzel telve,
s kiemelte kaszakövét,
kaszáját élesre fente.
Sercent az érett búzaszál,
zizzenve hullt rendre, sorba,
asszonya a markot szedte,
s öccse kötötte csokorba.
Fejük fölött a nap-korong
küllőivel dél fele járt –
vadkörtefa sátra alatt
pihenve kaszát kalapált.
…Fölébredt: s a Domus fölött
ég tengerén úszott a Hold –
öreg csontját ropogtatva
a lelke otthon kóborolt…
Fiatal volt… és a mezőn
az érett búzát kaszálta,
hegyen-völgyön kószált vele
idelátogató álma…

Valami mást akartam:
valami jót, valami szépet,
de a szél mindig szembe
fújt velem,
s mindent széjjeltépett.

Sorsom útján őszbe értem,
boglyába gyűlt a vetésem.
Száz hattyúnak szárnyas tolla
dalom írni kevés volna.
Fórumok nem hívnak, várnak…
Szép terveim füstté válnak?!
Barna hajam hófehér lett,
arcom barázdálttá érett.
Szívem csöndes, nem zakatol;
hó hull benne már valahol…
Ifjúságom, mint ősz ég –
elnyelte a nagy messziség…

Liliomszép lágy takaró
a fekete földön a hó.
Mint a kristály, éppúgy csillan,
csillag szeme rajta villan.
Az erdő nagy fehér sátor,
nem pihen most benn a vándor,
mert foga van a hidegnek,
a havas fák dideregnek.
…Álmodik a föld a télben,
hogy tavasszal újra éljen.
Fürdik a Hold sugarával,
takarózik hódunyhával…

Valami mást akartam:
őre lenni
egy nagyszerű posztnak –
de nem teljesült,
mert minden szelet
előttem meglovagoltak.
Valami mást akartam:
zöld pázsitot
és napfényes eget –
tiszta levegőt
és a jóból is eleget.
Valami mást akartam:
de fölöttem mindig
tova szálltak a fények…
Nagyon szeretem az Életet,
de valamitől mégis
nagyon, nagyon félek.
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SZAVAK ZENÉJE
A szavak sok titkot rejtenek arcunk vonalán,
a szavak édes csengésére szelídül a lány,
a szavak sokszor mellettünk s ellenünk is állnak,
a szavak a gyermekből embereket formálnak,
a szavak zengő életet adhatnak a dalnak,
a szavak jó kedvet és mosolyt is előcsalnak,
a szavak varázsa fénylő napokat kerget,
a szavak hangja borússá festheti az eget,
a szavak simogatnak, széppé tehetik a mát,
a szavak elzavarhatják az álmatlan éjszakát,
a szavak szépet, jót üzenhetnek egymásnak,
a szavak éltetői, őrzői az ifjú Mának,
a szavak lángolva szállnak és dalolnak,
a szavak zenéjétől szépül meg a Holnap…
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ADDIG ÉRDEMES

HÁZTÁJI MENYECSKE

Amíg tisztán látod a fényeket
Amíg lelkesen hallgatod az éneket
Amíg szereted az összes színeket
Amíg érzed az illatot és az ízeket
Amíg lelkedben hordozol drága vétkeket
Amíg ölelésre is használod két kezed
Amíg bátran lépdelsz végig az utcán
Amíg megfordulsz néha egy-egy nő után
Amíg érzed, hogy rád mosolyog szelíden egy szem
Amíg környezeted befogad téged szívesen
Amíg jónak akarsz látni minden embert
Amíg gyűlölöd a háborút s a fegyvert
Amíg meleg harmónia zsong lelkedben
Amíg génjeid harcolnak testedben
Amíg élnek benned apró hétköznapi örömek
Amíg az emberek visszaköszönnek
Amíg magad öltözöl és levetkezel
Amíg a társad emberként kezel
Amíg a szíved tud melegedni közös lángon –
Addig é r d e m e s é l n i a v i l á g o n !

Két jó barát krumplit kapált,
s közben egymással beszélgetni megállt.
Csűri-csavarja egyik a mondatát:
– Mondd csak, nem gyanús,
hogy nem jön kapálni a komád? –
Csak fűzi-fűzi tovább a fonalat:
– Míg Te kapálsz, ő otthon marad… –
Hallgat, hallgat a cimbora,
és eszébe jut, hogy otthon
maradt a friss bora.
A kerékpárt gyorsan hazatapossa;
kezét a kútnál megmossa,
és benyit csöndben a szobába –
s mit lát, uram-fia?!
A komája fekszik feleségével az ágyban.
Rájuk néz mérgesen, felindultan,
s csak annyit szól: tudtam, tudtam!
Felugrik gyorsan a felség, s mondja: Hallgass!
Nem csoda, ha egy asszony ide jut,
Te csak tudtál,
de a komád most is tud!
1980
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G Y E R E PA J T Á S ,
MENJÜ NK ŐRSÉGR E!

ŐRSÉGI DAL

EGYÜTT, VELÜK

„Gyere pajtás menjünk Egerbe…”
című dal dallamára

Gyere pajtás, menjünk Őrségre,
vadregényes, csodás vidékre!
Susognak a karcsú fenyvesek,
a lányok szelídek és szerelmesek.
Gyere pajtás, menjünk Őrségre,
vadregényes, csodás vidékre!
Gyere pajtás, menjünk Őrségre,
vadregényes, csodás vidékre!
Réten csobognak a patakok,
az emberek boldogok és szabadok!
Gyere pajtás, menjünk Őrségre,
vadregényes, csodás vidékre!
Gyere pajtás, menjünk Őrségre,
vadregényes, csodás vidékre!
Dombtetején vannak a szerek,
itt élnek a vendéglátó emberek.
Gyere pajtás, menjünk Őrségre,
vadregényes, csodás vidékre!
Gyere pajtás, menjünk Őrségre,
Szentpéterre a vásártérre!
Ott lesz a koma és a sógor,
előkerül a kalács és a jó bor.
Gyere pajtás, menjünk Őrségre,
vadregényes, csodás vidékre!

Itt élek velük régen
e dombos szép Őrségen.
Szívem szívükkel dobban,
szavuk mondom e sorban,
örömük szól dalomban,
bánatuk a falombban,
a vágyuk szívemben él,
ajkuk versemben beszél.
A fenyők bennem zúgnak,
és ezek nem hazudnak!
Bennem csobog a patak
sárga, hajlós fűz alatt,
bennem zümmög sok bogár,
méhecske a bodzafán,
bennem zenél sok madár,
a rigó a pataknál,
bennem ébred a reggel
munkával, emberekkel,
a dél bennem harangoz
az ebédes asztalhoz,
álmodik az éj velem,
lehunyva látó szemem:
e sok képet viszem én
lelkem égő mezején…
Őrség, 1970

1992
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TÁJKÉPET FESTEK

ÚJ FÜTYÖRÉSZŐ

NOVEMBER

Tájképet festek, az alkonyt várom…
lelkem kifeszítve, mint fehér vászon.

Lassan a lovak elfogynak,
gépek zaja hull a tájra,
új dalt fütyörész a holnap…
Füstös fészerek odvában
korhad az ekék faváza.

Levél zörög,
s a barna rög
csírát pattant,
a völgy, a rét
várja már rég
a hópaplant.

Ecset a gondolat, mérték a szemem,
festék a sok láng égő szívemen.
Bennem zeng a táj forró énekével,
majd egykor lelkem a tájjal ég el…
…tájképet festek, az alkonyt várom,
s lelkem kifeszítve, mint fehér vászon.

Tavaszi nap fénydárdát vet
az elavult odvas falnak,
míg a nyikorgó szekéren
kátyús dűlőn „mohikánok”
sovány tehénnel ballagnak.
Barna bakhátas dombokon
új tavasz harsog a fákon…
(Egy-két ablak elmereng még
vadbíboros alkonyatban –
sötét múltján leng a fátyol.)
Erdőben határőr portyáz,
ösvény végén fenyők állnak,
völgyben szántva traktor pöfög,
Kerka-mentén a halastó
fénylő tükre a határnak.
Bajánsenye, 1984

Deres reggel
emberekkel
telt az erdő,
fejsze csattan;
s az avarban
farakás nő.
Vadlúd rikolt,
s a horizont
felhőket hord,
ködös este
szemmeresztve
pislog a hold…

FURCSA UTAZÁS
Szentgotthárdtól Velemérig közlekedő
buszon 31 férőhelyen 53 utas

Szentgotthárdtól buszon jöttünk Őribe,
Ilyen úttól a Sors mindenkit őrizze,
Mert nem jutott sem hely, sem levegő,
Azt hittük, a világűrben lebegő
Hajón utazunk az öreg Holdra fel.
(Gyakorolni jó ezt is, és hogyha kell
A világűrben a Hold felé utaznunk,
Nem félünk, mert volt előgyakorlatunk.)
Azt hittem, hogy légnyomás ért, hirtelen
Olyan nyomást éreztem a szívemen,
De szerencse, hogy nő volt az illető,
Ilyen esetben a türelem illendő.
Engem nyomott, de nem zúgolódhattam,
Nem volt okom, mert őtet nyomták hatan!
Így értünk hát Őribe nagy nehezen,
E pár sorban élményem följegyezem.
1959

A köd-paplan
patakpartban
széjjelterül,
völgyön, dombon,
fákon, bokron
november ül.
1959
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ŐRSÉGI TAVASZ

ŐRSÉGI NYÁR

ŐRSÉGI ŐSZ

Kibomlott a barka,
mert a hótakarta
dombok levetkőztek.
Nap int a füveknek,
madarak üzennek
a barna mezőknek.

Tejszagú, zöldfüves nyár,
kékarcú, napszemű Ég,
forróbb vagy a tavasznál,
benned Élet tüze ég.

A mező, a rét egyre fakul,
fátylat sző a köd csöndnek,
fácánkakas rikkant a cserjésben,
a fák is lassan levetkőznek.
Alszanak a rozsdás bokrok,
a hegyoldal már csöndes, néma,
mint elhagyott virág-liget –
csak egy szajkó csipog néha,
rőt avarban gesztenyét csipeget.
A nyírfák zöld blúzukat leszórják;
lila ingben virít a kikerics,
piros-gyöngy-rokolyát ölt a csipkenye,
a levelüket hullatják a vadrózsák.
Kullogva surran a falusi este:
rózsaszínt festve házak homlokára,
s fölakasztja szárnyát az alkonyat –
lobogó sörényhaja tornyokon fönnakad,
s a falut füstszalaggal pántlikázza,
és amíg az éj loboncos kutyái
kátyús dűlők kóborló útjait róják:
határőrök fegyverükre tűzik
a Hold rézfényű sarlóját.

Szőke hajú rozsszálak
meghajolnak a szélbe’,
s a rozskóstoló szájak
harapnak új kenyérbe.

Magja kél a rögnek,
szajkók is csörögnek
fákon új éneket.
A Nap lángot csorgat,
s mezőre csalogat
ifjat és véneket.

Pitypalattyos szép határ
dús gyümölccsel megrakva;
Isten földi asztalán
kék bura az Ég rajta.

Madárdallal vár ma;
rügyezik a málna,
kinyílott a határ –
gépek, zenéljetek
tavaszi éneket
a dombok hajlatán!

Rigófüttyös lágy este
Ég-hídon éj suhan át –
a Hold földre ejtette
a Tejút csillagporát…
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TÉLI ERDŐ
AZ ŐRSÉGBEN
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Karcsú fenyők tűlevele
hópihék közt szendereg,
ébresztgeti gyémánt-hajnal
fényével, ha rádereng.
Mélyen alszik, csak a szellő
suhogtatja néha meg,
zivatar, ha havat sodor,
csöndes sátra megremeg.
Erdő szélén fehér ruhás
nyírfák állnak őrködve,
tar ágaik téli éjjel
kapaszkodnak a ködbe.
Dér és a köd rajtuk fészkel,
a madár elkerüli,
a kelő Nap ősz fejüket
fényével megfésüli.
Rigók helyett, száll a hangja
a favágó motornak,
éles, berregő fogától
a fák földre hajolnak.
Mélyen alszik most az erdő,
madárfüttyös tavaszt vár…
Varjúsereg kerülgeti,
s egyre mondja: kár, kár, kár…

ŐRSÉGI ERDŐ

NYÁRESTI TÁJKÉP

NYÁRVÉGI REGGEL

Sokfajta fája lágyan egymásba karol,
benne békesség és vidámság dalol.
Zöldellő haját csókolják fellegek,
tanulhatnánk tőle szeretni, emberek!

Halványul a dombhát,
fátylat von az erdő,
csillag-nyoszolyáján
szerelmes Hold feljő’…
Szekerek zörrennek,
fűillatot visznek,
kökénybokor bókol
érpartján a víznek.
Tópartján gólya áll,
lábát váltogatja;
alkonyra szálló Nap
elmosolyog rajta.
Pacsirta nem zengi
a dalt fenn repesve,
csillagos mentével
beköszönt az este.
Vacsoraillat száll,
kéményből füstszalag,
csöndes lesz a mező,
Nap lefelé ballag…
Faluvégi patak:
tükre alkonyatnak,
a szomjas tehenek
vizébe harapnak.
A Nap vörös arccal
a nagy erdőn túl jár,
settenkedő estnek
egy rigó furulyál…

Eltűnő Hold
a reggeli kék égről
zöldfényű toronyra néz,
völgy ölén oldódik,
elterül a nyár végi Nap,
mint forró tálban
a frissen csurranó méz.

Hozzá szalad az ember, hogyha fázik,
ha szél fúj: rajta a Tavasz hárfázik.
A Hold reá éjjel ezüst fátylat ejt,
az erdő mélye csodás nyugalmat rejt.
Napfény, szél játszik százfajta levelen,
az erdő belseje: fészek és szerelem.
Nyugalmas csöndje csodásan üdítő,
idejár pihenni az elszálló Idő…

NYÁR AZ ERDŐN
Elterül a lankás dombon fák ezernyi lombja,
és kidugja apró fejit a sokfajta gomba,
piros eper zöld erdőben csábítóan nevet,
karcsú fenyők megcsodálják a kékbőrű eget.
Ezer madár ezer hangja, mint a hangszer csendül,
víg tánc után egy tölgy odván a kis mókus fenn ül.
Szelíd őzek csöndben húznak sűrű újulatban,
szarvascsorda inni csörtet csöndes alkonyatban…
Erdő szélén, fa tövénél erdész kémlel csöndben,
szeme fürkész: hol a dombon, hol pedig a völgyben.
Eltakarja az alkonyat s az erdő mély sátra,
Féltő szemmel rámosolyog a susogó fákra…
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Kékül a kökény, a szilva,
örvösgalamb gyönyörködik
röpdöső, pelyhes fián,
ködben hajlong
a szivarfejű vadnád,
fénylő kék ingével
az őrségi dombon
nevet az encián.
Dús terhekkel
ébred a reggel,
fejéről eltűnt
az éj fekete kontya,
olyan most:
akár egy szerelmes
barna parasztasszony,
aki a szíve alatt
az Élet titkait hordja…
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KESERGŐ
Mottó: Lehet úgy is új patakot húzni,
minden tölgyfát nem kell letarolni!

Kerka partján tölgyek nőttek,
Nőttön-nőttek és őrködtek.
Virradt hajnal sokszor rájuk…
– Nem lesz nekik végórájuk?!
Szél járt köztünk fergetegest.
– Sok hajnalra most lesz az est?
– Álljatok még öreg bölcsek,
őrizzétek a szép völgyet!
Könnyezik a táj orcája,
maradjon meg muzsikája.
Motorfűrész, fejsze tarol.
– Rigó többé itt nem dalol,
szép Kerka-part üres marad,
elkerülik a madarak?
– Állj meg szerszám, s emberfia!
Maradjon a h a r m ó n i a !

…Megrezdült a koronátok,
rátok fészkelt szörnyű átok:
letarolnak, elégetnek,
a gyárban felfűrészelnek.
Dűlnek évszázados tölgyek…
– Üresek lesznek a völgyek?
Madárfészek széthull árván,
kakukk nem szól a tölgy ágán.
Kerka partján tölgyek nőttek.
Századokon át őrködtek.
Virradjon sok hajnal rájuk,
ne legyen még végórájuk!
Szél jár köztük fergetegest,
hajnalukra ne legyen est!
Kerka-völgyben öreg tölgyek
kegyelemért könyörögnek!

SZÍNEZŐDIK

ŐRSÉGI AKVARELL

Színeződik az alma,
a Természet ereje
csordulva győz
napról napra.
Kékül már a kökény,
mint egy falusi
vászonkötény,
a bokrokat takarja.
Lángol a meleg még,
de őszt hívogat az Ég
vadbíbor sugara.

Megfáradt, furcsa fény
lapul az avarban,
Kerka partján járok…
Lelkem megzavartam.
Hullatja ködfátylát
az őrségi tájkép,
s rétek szűk ösvényén
szellők szárnyán átlép.
Oly szomorúan zsong
ez a sárguló csend,
fáradt levél hullik,
a csermely halkan cseng.
Tájkép ez. Alkonyi
freskó – dimenzió.
Ezer színben vonul
a táj, és lágy trió
ringatja madarak
dalcsengető csőrét,
erdőre Nap bukik,
rozsdásodó az Ég.
Ezüst nyárfasoron
deres szellő vacog,
ágak közt rejtőznek
didergő csillagok…
Hold oson a fák közt,
fáradtan, sápadtan,
s ősz tapos a tájon,
avarló, ázottan.
Hajnali dér marja
vén fenyvesünk alját:
széttördelt egünket
hófelhők takarják…

Ajánlás:
Ember, mielőtt a fát kivágnád:
jó lenne, ha megnéznéd és körüljárnád!
Bajánsenye, 1968
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ŐSZ
A FASORBAN
Fakó a lomb,
az ég borong,
ősz közeleg.
Felhők szállnak,
múló nyárnak
könnye pereg.
A dombháta
színét hányja
reggelente,
(imitt-amott
színehagyott
kopott mente.)
Falu alján,
lopva, sandán
Hold csavarog –
nyúló ködben
levél csörren,
nyárfa vacog.
Galagonyán
későn, korán
rigó zenél,
s a fasorban
szállong gyorsan
sok falevél…

ŐSZ FELÉ

JÓ NAPOT, ŐRSÉG!

A hegy, mint vén utcaseprő,
sövénybajuszát kifente.
Pincéktől tarka dolmányán
mintha dalos borszag lenne.

Fölfedeztek, megbámultak,
sok nyoma maradt a múltnak,
Veleméren, Szentpéteren
és Szalafőn: Pityérszeren.
Írtak rólad sok jót, szépet,
megcsodálták szép vidéked.
Sok városi itt ver tanyát,
Őrségben lelve nyugalmát.
A tévé is mutogatva
világolt a „Szala-partra”.
Aprófalvak kopnak, fogynak,
az ifjaink batyut fognak,
s búcsút intve e szép tájnak,
más világok felé vágynak.
Szemükben őrségi béke,
hazajönnek vendégségbe…
…Özönlenek a turisták,
ajtóinkat nyitogatják,
s viszik, hordják, mi vihető:
cserépkorsó, vasserpenyő,
fészer alól öreg kerék,
háromlábas bográcscserép,
mángorlófa, rokkant rokka
kerül városi polcokra.
…Változik a táj orcája:
új idő kozmetikázza;
sok-sok barát körülfogja,
s lesz köztük e tájnak foglya!
– Jó napot, szép őrségi nyár!
Erdődben kakukk rikkant már,
s hajnalban füttyent a rigó:
maradj csodásan virító!

A hegyről leszaladó út
jegenyéket tart kezében,
s ahogy a szél hajtogatja:
felhőket söpör az őrségi égen…

ÚTKÖZBEN
Citerám de poros, nincs hangja,
a nóta, a jókedv itt hagyja,
a botom oly kopott, oly görbe –
fáradtan bolyongok egy körbe’.
Kiszáradt a torkom, kulacsom,
pengetem, bongatom bús lantom,
ciripel, sírdogál halk hangja,
a patak, a bogár s a táj hallja.
Kiürült tarisznyám csúfosan,
nem vásik sült húsban a fogam,
pogácsa, mit adott Jó Anyám,
elfogyott régen a domb alján…
Tarisznyám üres már régóta,
szívemben buggyan még a nóta,
mint lombon madárdal, úgy terem –
a dalom örök lesz s végtelen?!
1954
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ELLENSÉGTŐL VÉDTÉK A GY EPŰ T

HATÁRSZÉLEN
Országút kígyózik völgyön át a dombra,
keresztül szalad rajt a Kerka dalolva…
Domb alján újra völgy, völgy ölén kis
házak,
Füstöl kéménye a kerámiagyárnak.
Agyagból gyúrt edényt tűzlángok
nyaldosnak,
Így készülnek szépen, fodros virágosnak.
Nem szebb a költemény, mint amikor a lány
vadvirágot pingál egy korsó oldalán.
Kulacsok öblében, tányérok hajlatán,
benne ragyog az én szép őrségi hazám.
…Jobbra van Szerdahely, aztán
Domonkosfa,
magyarok laknak benn, ez már Szlovénia:
Északra van Hodos, a völgyben Kapornak,
anyanyelve magyar a legtöbb lakosnak.
…Katonacsaládok éltek itt mindenütt,
ellenségtől védték az őrségi gyepüt.
Határőrök járják most is e dombokat,
magyar s vend parasztok békésen
dolgoznak…
Most alkotó béke borul rá e tájra,
s míg a hosszú dombsor ringatva dajkálja
hősök pihenését, dicsőséges álmát,
i v a d é k a i k a jövendőt formálják…
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BAJÁNHÁZA

FARKASFA

HEGYHÁTSZENTJAKAB

KERCA

Kis község volt Bajánháza,
kevésnek volt itt faháza,
téglából épültek porták,
a jó bort a hegyről hordták…
Volt itt saszla és kadarka,
megölte a filoxéra!
Noha terem csak azóta,
méreg van ebben – nem nóta!

Meghúzódik a hegy alatt,
itt már néhány „vend” is akad,
akik jó csempészek voltak,
tűzkövet és dohányt hordtak
innen oda – onnan ide,
messzire járt ennek híre.
Ismert község, előkelő,
itt volt a legtöbb fölkelő
ötvenhatban az Őrségben,
benne vannak a „kis” könyvben!
Radar itt van – fönt ívelő,
időjárás-megfigyelő.

Híres község lett Szentjakab,
a fejlődése biztató –
épül a sok hétvégi ház,
hívogat a Vadása-tó…
Dús fenyvesek a tó körül
tele gombával, madárral,
ide jönnek a turisták,
ölelkezve a szép nyárral.
Vadása-tó, Vadása-tó,
haragos-zöld fenyves mentén:
barna fényű drága gyöngyszem
az őrségi táj peremén.

GÖDÖRHÁZA

ISPÁNK

Gödörházán sár van és „csér”,
de sok ottan a „göröncsér”!
Szürke agyag terem bőven,
(nem reped az égetőben).
Készül tányér, korsó, váza:
erről híres Gödörháza!
Na meg szól arról is emlék:
„jószívűek” a menyecskék!
…Más szél fújdogál azóta –
kevés már a patrióta!

Erdők között van, fennsíkon –
beszél róla a lexikon.
Csöndes falu,
légszennyeződése nulla,
itt született és itt lakik
a néprajzos Róka Gyula.
Rövid itt a névsor, lista,
akad köztük Vörös, Bita,
Orbán, Gál is előfordul,
(ezek kilógnak a sorbul),
mert ők ide házasodtak,
Szalafőről „vándoroltak”…
Kevés a tej, kevés a vaj,
Ispánkon akad még Tolvaj!
Híressé csupán az tette,
azt mondják: „világ közepe”!

Rég’ volt Kercán körjegyzőség…
Noha borból volt nagy bőség!
Termett régen még kadarka,
(filoxéra mind kimarta).
Az Öreg-hegy termett bőven,
„bugyiga” állt a szőlőben,
szél belefújt és ez sípolt,
azt hitték, filoxéra volt,
s egyik paraszt jól felöntve:
a puskáját rásütötte.
…Lipavina és kadarka:
ütemet adott a dalba,
s aki ebből ivott este,
füstbe ment a józan esze!
Elszaladtak buja vágyak,
szőlők közt ágyat találtak:
bolondságát betetézte,
ángyát feleségnek nézte!

DÁVIDHÁZA
Gazdag község Dávidháza,
csak volt vasútállomása!
Felszedték a síneket már,
vonat erre régen nem jár…
Talán újra megépítik:
két országot összekötik.
Téglagyára üresen áll,
kéménye is meggörbült már.
Kerka partján malom is volt,
hej, azóta sok víz lefolyt,
de a malom eltűnt régen –
az átkos ötvenes évben!
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KERKÁSKÁPOLNA
Kápolnája is van neki,
határát két patak szeli:
Kerka Zala megyét mossa;
molnár volt itt a Jakosa.
Áll még a jó öreg malom,
(”bánatot őrölnek azon”)…
Falu közepén egy korcsma,
turisták nem járnak oda.
Lagzi is nagy ritkán járja:
agglegények falujába’!
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KISRÁKOS

KOTORMÁNY

NAGYRÁKOS

ŐRIMOGYORÓSD

Kisrákos csinos, takaros,
Szaknyér községgel határos.
Gyakran járnak át egymáshoz:
Sógorokhoz és komákhoz.
Bőven terem itt hajdina,
ebből lesz a jó „gánica”!

Balogh, Könye, Hári, Orbán,
ezekből állt a Kotormány.
Négy-öt család élt itt régen –
„kotorék” a határszélen.
Híres volt hegyének bora,
itt termett a „legjobb” noha!
Aki ebből jól beszedett,
túloldalra, Kapornakra
betévedett!

Nagyrákoson, Nagyrákoson,
„Szala” patak lassan oson…
Lövő felé csörgedezik,
s ott már Zalának nevezik.
Batha Kálmán itt született.
Ő is írt nagyon sok verset,
szöveget is néhány dalra,
(írásait mostanáig
fiókjában tartogatja.)
Mostoha volt költő-sorsa:
Ő is az Őrség lantosa!
Vadregényes táj ez,
valóságos csoda,
itt vert nyári tanyát
írónk, a Moldova.
Idejár pihenni,
új erőt gyűjteni,
a sok kéziratát
itten rendezgeti.
Otthonosan érzi
magát az Őrségben,
megtaláljuk nála
jó néhány regényben.
…E község jövője
nagyon megnyugtató –
lesz majd benne 2000-re
M O L D O VA - T Ó !

Egy kis csermely szalad benne
utcahosszat vígan csengve,
libák, kacsák benne úszva
kiabálnak az országútra.
Van itt szabó, suszter, kovács,
kosárfonó, kőműves, ács.
Lutheránus a lakosa,
falu közepén temploma…

KONDORFA
Ez a „gyantások” hazája,
egyik-másik büszke rája,
hogy őket e név illeti,
sokan örülnek is neki!
Gyantás fenyő könnyen lobban,
Eladták a városokban,
ahol gyújtósnak használták,
ettől lobbantak a kályhák.
Élelmes nép több szakmában;
megtaláljuk mindenfelé az országban!
Ez a falu szorgos, gazdag,
itt még Hercegek is laknak!

MAGYARSZOMBATFA
Szombatfában sok a Varga,
meg a Cseke és a Pál is,
dolgos nép lakja e völgyet,
arat, kaszál és kapál is.
Utcahosszat csinos házak,
köztük kerámiagyár van,
ismerik szép edényeit
szerteszéjjel a világban.
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ŐRISZENTPÉTER
Őriszentpéter az
Őrség „fővárosa”,
Üdezöld rétjeit
„Szala” patak mossa.
Határát fenyvesek
körös-körül állják,
jó illatot szórnak
templomnál a hársfák.
Szerek települtek
dombhajlatán sorba,
a völgyből messzire
néz a templom tornya…
Az őrségi utak
itt mennek keresztül –
ózondús a levegő,
s a tájra néha csend ül…
Idegen forgalom
mindig jön és átjár –
országosan híres
az Őrségi Vásár!
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PANKASZ

SENYEHÁZA

SZAKNYÉR

SZATTA

Három utcája van neki,
az országút kettészeli,
itt kanyarog át Zalába,
Zalalövő városába…
Ez a község csöndes, méla,
itt lakott a néprajzgyűjtő
K O VÁ T S B É L A ,
aki Erdélyből jött ide,
Őrségbe húzta a szíve.
Vele itt megbarátkoztak,
(őseink is szép Erdélyből
v á ndorolt a k?)
Van itt zenész, festő, kovács,
fafaragó, asztalos, ács,
van orvosa, volt bábája,
van egy szoknyás-haranglábja.
Az erdőben kakukk, szajkó,
a faluban síró-rajkó.
(…Néhány paraszt unokája:)
Őrségi ég ragyog rája…

Van szép műemlék temploma,
múltról susog a hárslombja,
régen ültették elébe,
honfoglalás emlékére.
Avas, Róka, Balla, Szakál
tavasszal a réten kaszál;
nyáron a mezőn aratnak,
kövér kazlakat is raknak.
Vásárok voltak itt régen
falunak a közepében.
Vízimalom és gőzmalom,
zakatoltak az őr-halmon…
Országút szelte a falut,
Csáktornyára ment innen út…
Kereskedők és szekerek
sokszor ellepték a teret.
Állatvásárokra mentek,
a faluban megpihentek.
Senyeházán, Senyeházán,
gólya fészkelt zsidók házán.
Ott csattogtak, kelepeltek,
ősszel hosszú útra keltek…
Eltűnt a ház és a fészek.
Hol vannak, kik itten éltek?!

Erdők között lapul csöndben,
nincs hiány itt ősszel ködben!
Úgy betakarja a falut,
ki sem áll belőle az út.
Fenyvesek forrását issza,
(ez a forrás nagyon tiszta,)
lakossága „kálomista”!

Kis község Rákostól délre,
bekötőút visz eléje,
s tovább menve, kanyarogva
Zalát és Vast összefogja.
Sok az erdő, sűrű és nagy,
fészkel benne a vadgalamb,
őzek, szarvasok is vannak,
ősszel hullnak az agyarak…
Szarvasbikák agyarkodva,
bőgve csörtetnek birokra.
Durrog itt a puska ősszel –
nincs hiány szarvasban, őzben!
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SZALAFŐ
Emmának

Faboronás régi házak
falumúzeumban állnak…
Szél cibálja zsúpfedelük,
míg az idő száll felettük.
Ez a falu hét szerből állt,
és föléjük sok bagoly szállt.
Huhogtak, mint vad sárkányok,
űzték őket a sámánok.
Itt kötik az öblös vékát,
bent kelesztik a gyúrt tésztát,
„kópicok” is itt készülnek,
télen „kástuban” csücsülnek,
tele vannak apró maggal:
kölessel és hajdinával.
Itt ered a „Szala” patak,
dombhajlatán lassan halad,
kicsi csermely, nincs benne kő,
Zalában már folyóvá nő.
Két szerből egy kútra „jártok”:
estefelé fiúk, lányok,
csókolóztak, ölelkeztek –
itt születtek hű szerelmek!

SZŐCE
Erdők ölelte szép völgyben,
ott élnek, dolgoznak csöndben,
takaros, szép porták nőnek
az új magyar jövendőnek…
Van itt Biczó, Koczor, Nemes –
tökmagolajuk hírneves,
egész országban ismerik,
salátákat ezzel eszik.
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SZOMORÓC

VELEMÉR

Első gyepüvédők

Itt ahol az Őrség
határos Zalával,
áll egy öreg templom
hallgatag tornyával.
A domb oldalában
roskadt, fakult képe,
ráncaiban bent ül
ezer év emléke…
Homlokán a freskók
lassan el is fogynak,
szomorú emléke
a török félholdnak.
Régi, bús időkről
mesélnek a lombok,
a táborok helyén
maradt „török-dombok”.
Veleméri lejtőn
a földre hajolva
a kidűlt sok „sőkfa”
fájdalmát elmondja…
(A keserű sikolyt
az Idő elnyelte –
alatta behorpadt
az öreg domb nyerge.)
…Lehullt a drótsövény,
elrobbant az akna;
megbékélten mereng
a táj ráncos arca.

Pongrácz, Kulcsár, Kapornaky,
Szomorócon kezdtek lakni,
Közéjük jött Szép és Orbán,
Templom is nőtt a domb ormán…
Ingiszi, Pap, Dara, Horváth
képezték honfoglalók sorát.
Ábrahámok és Kalmárok
vetették meg itt a lábot.
…Tizenkettedik században
éltek „zsuppos” faházakban…

VISZÁK
Fenyves alján van a Viszák,
Magyarósdra az út visz át,
de visz egy út Doroszlóra…
(…Őseink itt kaptak lóra,
mikor portyázni indultak…)
Sok emléke van a múltnak!
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JUGOSZLÁVIÁHOZ CSATOLT
ŐRSÉGI MAGYAR KÖZSÉGEK
(most Szlovénia)

BÜKKALJA

HODOS

Mellette van Domonkosfa,
kanyargós út visz a dombra…
Sor vargánya nő e földben
nyáron a szép bükkösökben…
(Itt tévedt el öregapám a nagy ködben.)
Kapornakra indult korán,
téli disznóvágás során.
Fújt a szél és hátrafordult,
hogy a pipájára rágyújt,
és így felejtette magát!
Mire pedig világos lett:
viszontlátta a faluját.

Őrség nyugati pereme,
rég magyarok laktak benne,
nyugatra van Sal, Petőfa,
az út mentén áll sok tőfa…
Kerkamentén áll a malom –
van határszéli forgalom…
(Idő mindent összekavar:
e község most se nem szlovén,
se nem m a g y a r!)
Vasút vitt Muraszombatba,
belement az alagútba…
(„Ferencz Jóska építette,
a Titó meg betömette!”)

KAPORNAK
Kis Domaföld és Kapornak,
ketten egy falut alkotnak.
Régen itt nemesek voltak.
Most szlovénokhoz tartoznak.
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N A G Y R E M É N Y E K , C S A L Ó DÁ S O K

HONTALANUL

SZABAD NÉP KATONÁI

Vándorol a magyar,
Feldúlva hazája,
Hontalanul, búsan
a világot járja…

Kossuth, Petőfi és Táncsics
szelleme dobbantja szívünk,
a kezünkben lobogtatva
negyvennyolcas zászlót viszünk.

Vándorol a magyar
Végtelen sorokban,
Szabadságát, nyugtát
Keresi, hogy hol van.

Népből jöttünk, népért vagyunk,
szabadságért álltunk sorba,
szívünk minden dobbanása
dolgozó népünk jó sorsa.

Vándorol a magyar
Földön és tengeren,
Fájdalma és könnye
Égő és végtelen.

Ébred lassan a Dunatáj,
gyűlöletet ködbe hajtják,
szabad és független népek
egymás kezét megfoghatják.

Vándorol a magyar,
Búját, baját hordja,
Koromsötét éjjel
Ki sem süt a Holdja!

Így állunk őrt a határon,
egy cél vezet nappal-éjjel:
szabad népek barátságát
ne téphesse senki széjjel!

Őrség, 1944. november

1948
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HATÁRŐR

A HOLD FIAI

EGY TISZTA REGGELEN

SZÁNT A TRAKTOR

Az államot védem,
a munkások, parasztok államát,
hol a tavaszi szél
büszkén lobogtatja
a szocializmus zászlaját.

Az öreg Hold nincsen már egyedül,
Hős fiakat neki az ember szül.
Ma még repülő „égi” csecsemők;
Egyre jobban, bátrabban nőnek ők.

Visszahúznak borús tegnapok,
S amit a múlt reám rakott,
Elszórtam, nincs mi visszatart.
Egy tiszta reggelen:
Hív a füves, békés tiszta part.

Szánt a traktor, borul a rög
sorjában,
madárdal cseng tavaszszagú
határban.
Szorgos kezek új életet
hintenek,
lányok fején piros kendők
intenek.

Az államot védem,
hol a föld mélyének kincsét
nekünk ontják tárnák,
hol nekünk épül a gyár,
a vasút, a híd, a ház,
és nekünk dalolnak
büszkén a kaszárnyák.
Az államot védem,
minden lépésem éber,
puskámat harcrakész fogom;
a békéért őrködöm,
de aki ellenem ront,
annak a részére
éles a szuronyom!

Ti földről küldött bátor holdfiak,
Csináljatok az űrön át hidat,
Hogy ne legyen homály s örök kétség,
Mutassa meg mély arcát a kék ég.
Merész léptekkel köszönt a Holnap,
Világűrben keringnek műholdak…
Mit homály föd: holnapra kiderül,
Az Ész és az Ember marad felül!
Ember alkotta bátor holdfiak,
Verjetek a népek közt is hidat;
Ne sújtsanak pusztulás romjai,
Legyetek a béke meteorjai!
1957

Az államot védem!
Hol a munkások
új világot kovácsolnak;
büszke vagyok, hogy
kezemben a fegyver,
boldog vagyok, hogy
miénk a Ma,
és azért őrködöm,
hogy miénk legyen a Holnap!

Száz bogáncs tépheti meg ruhám,
Nem fordulok meg az álmok után!
Fölfelé, előre visz utam.
Egy tiszta reggelen:
Ködös álmokból fölocsúdtam.

Szánt a traktor, gőzölög a
barázda,
arany napfény és gyöngyharmat
hull rája,
tavaszi szél édes lágyan
fütyölget,
szárnyaival megöleli
a földet.

Rám mosolygott a Valóság arca,
Hitet, értelmet kezembe adta;
Élet és Cél szivárványt vert fölém,
Egy tiszta reggelen:
Csókot kaptam a Holnap ölén.

Szánt a traktor, vetőgép megy
utána,
barna földet széjjelszeli
a tárcsa,
lankás dombon a mezei
dolgozók,
napsugárban már messziről
lobogók.

Előretörök, fel a csúcsra,
Most élek igazán és újra!
Előre, hol dal lesz majd a fegyver;
Egy tiszta reggelen:
Az emberért küzd majd az ember!

Szánt a traktor, pacsirta zeng
magasan,
gyémánt ágyból felkel a Nap
szép lassan,
sugarával erdőt, mezőt
megjárja,
mosolyával tavaszt, embert
megáldja.

1948

1956
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MEZSGYE
lett sok testvér
osztozáskor,
jaj, a mezsgyén!
Sok szerelmet,
boldogságot
mezsgye, vagyon
kettévágott;
letaposott
embert s jogot,
sokszor halált
is okozott!
…Amikor majd
mezsgye nem lesz,
s egy út visz az
emberekhez,
béke kél a
föld hajnalán –
akkor jön el
a Kánaán!

Valamikor
Bajánsenyén
összevesztek
jaj, a mezsgyén!
Balla Péter,
Kovács János,
a dűlőjük
volt határos.
Sok ember a
mezsgye végett:
életen át
ellenség lett,
egymásra kést,
kaszát rántott,
széjjeltépett
barátságot.
Kitagadtak
apák fiat,
de sokszor a
mezsgye miatt,
és ellenség

Bajánsenyén, 1964. esztendő nyarán

ÉJJELIŐR

DERKOVITS ÁLMA

Éjjeliőr lettem,
Hold fénylik felettem,
szél csókolja arcom,
és csak nappal alszom.
S ha leszáll az este
kint állok én lesbe’…
Dér csillog a karón;
holdfény a takaróm.
Subám eső mossa,
búját így súgdossa
bagoly az almafán –
elhagyta párja tán?
Éjszakákban járok,
s apró fényvirágok
magukhoz intenek,
jólesik szívemnek.
Dér ült már hajamra,
gyöngyszemű hajnalra –
s mire fölkél a Nap:
fényekről álmodom…
Csillagok ringatnak…

Az Alpok aljáról ezer
lomb-tincs lebegőn ideint.
Alant mondja az ó regét
a fodros-hullámú Perint.
Szélfésülte fákra ragyog
öbléből a barna kavics –
itt járt szépet álmodozva
nagy festőnk, ifjú Derkovits…
Este mikor tó fölé száll
az alkony tejszínű fátyla:
a víztükör rezdülése
az ő mély színeit játssza;
s ha éj terül a városra,
színes házak állnak sorba’ –
ecsetjét húzza az űrben
csillag-szeges ég-vászonra…
S ahogy ott fönt a végtelen
ég bölcsője ringatja a
szikrát szóró sok csillagot:
benne lüktet életünkben,
amit Derkovits ránk hagyott.
…Derkovits városrész ez már,
hisz huszonkétezren lakják,
rigók, gerlék elfoglalták
a házak közötti parkját.
Járva betonutcáidon
autósurrogás között –
jó lenne érezni, tudni,
hogy Derkovits szép szelleme
a házakba beköltözött!
Szombathely, 1981
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ÚJ KORSZAK
Új március köszöntött ránk,
vajon új leszel-e, Hazánk?!

mindig más eszével éljen,
saját nyelvén ne beszéljen.

Régi orcád sápadt, fakult,
mert csúnyára festi a múlt.

Olyan legyen: aki nem mer,
ne tudja, hogy ő is ember.

Főuraknak jó és szép volt,
de a nép: az szolga nép volt.

Ha lázad – Isten óvja,
lelkükben a Dózsa trónja…

Nemesek és oligarchák
szegény népet sanyargatták:

…Volt itt Mohács és Trianon,
darabokra széthullt a hon.

zsákmányolták, butították,
egymás ellen uszították.

De sokat vérzett e nemzet –
a múltjáért megszenvedett!

Ki emberi jogát kérte:
karóba húzatták érte.

Széthúzott és egymást marta;
sokan rúgtak a magyarba!

Pallosjog és az úriszék
zsarnok uraknak volt csak szép!

Toltunk idegen szekeret,
mely szakadékba vezetett.

Bitang urak törvényt hoztak:
(csoda, hogy el nem kárhoztak!)

Mentünk jobbra, mentünk balra,
jövőnkre pontot tett Jalta!

hogy a nép, az szolga legyen,
s ezért szólani se merjen!

…Romok felett élni kezdtünk,
fényes szellő szállt felettünk,

Türelmesen húzzon igát,
térdre hullva mondjon imát.

Jelszavaktól áradoztunk,
ötvenhatban fellázadtunk!

Mint a kutya, talpat nyaljon,
s érte sokszor rúgást kapjon.

Mert becsaptak a jelszavak:
amit mondtak, nem azt adtak!

Földet túrjon, véssen, ásson,
világosan sohse lásson,

– Új március, hozz jót, szépet!
Szabad hazát, szabad népet!
138

Öntudatot, erőt, hitet,
előre csak ez segíthet.

Másoktól ne várjunk csodát,
köszörüljük mi a csorbát!

Ez most nemzetmentő próba,
fogadjon be Európa!

A közösség legyen velünk,
osszuk meg kicsi kenyerünk!

(Valljuk be múltunk vétkeit,
történelem bús éveit!

Ember szeresse az embert,
ne tartson egymásra fegyvert!

Sötét volt a nagy messzi ég,
egymást ölte nemzetiség!)

Dunamentén, völgyön-hegyen:
népek között béke legyen!
1990. március 15.

KARÁCSONYI
GONDOLATOK

SOKFAJTA
KOLOMP SZÓL

Egyre jobban terjed a gonoszság,
a jóakarat veszélyben forog,
bajvívásoktól terhes az ország,
harsognak szellemi kalandorok.
Sok ember munka nélkül szédeleg,
diploma az asztalfiókban lapul,
sokan az utcán töltik a delet –
kalmárok győznek – a nép marad alul.
Az asszonyaink ritkán nemzenek,
létszáma fogy egyre a nemzetnek!
A Duna menti népek közös sorsát
nem tudják összeforrasztani,
József Attila intő sorát
szívünkben kellene hordani!

Ma sokfajta kolomp szól –
szétszéled a nyáj az akolból,
s mikor a kutyák belémardosnak,
nem hallják hangját a vezérkosnak.
…Kifosztott kukoricaszárak
a szélben sírva dideregnek,
letördelt koronájuk
a virágzó címereknek,
s a kunyhóból a csősz
az eget kémleli hosszan,
míg a ködös távolban
az evolúció sejtelmesen csosszan.
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EMBER BEN AZ EMBERSÉGET

HOL VANNAK?

RÉGI KASTÉLY

idős Póczak Ernőnek
Magyarszombatfára

A Nagykovácsi Erdészeti
Nevelőotthon növendékeinek

Hol vannak a réti bokrok,
tölgyek, patakmenti bodzák?
Mezítlábas, vásott kölykök
fél évszázad súlyát hordják.

Régi kastély néz a dombra,
hej, volt benne sok tivornya!
Kicsi házak a tövében,
pislogtak a sötétségben…

Hol vannak az őrző-lányok?
Őszben járnak, deres télben:
(Úgy ugrált a kicsi mellük,
mint fürj tavaszi vetésben.)

Bús emlék már múltba veszve,
történelem elseperte,
öreg parkban alkonytájon:
új nótát fúj szél a fákon.

Hol vannak a régi házak,
füstösek és boronásak –
kamrában a hombár, kópic
ősszel színig töltve álltak…

A csermely is vígan ballag,
mosolyog az alkonyatnak,
öreg fák is meghajolnak,
másképpen köszönt a holnap.

Szalafői kerített ház
és a farkasfai porta? –
Múzeumfaluban állnak
a múlt emlékét hordozva…

Gyermekzsivaj és madárdal
a tavaszi széllel szárnyal.
Meleg otthon, puha fészek,
itt nőnek az új erdészek.

Hol vannak a tollfosztások?
…Elszálltak egy régi dalon…
Rigó sír a galagonyán
szomoróci hegyoldalon…

Régi kastély új homloka:
másképp néz most hajnalonta,
a nép, mely a kövét hordta:
ő lett, ím, a birtokosa!
1960
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SZIKRÁK AZ ÉJBEN
Káldi János költő barátomnak

BARKÁCSOLÓ

ŐSZI HANGULAT

Antal bátyámnak

Dr. Makay Gusztávnak

Szikrák az éjben
Fel-fel csillannak,
Jelt mutatva
Éjben járóknak.

Barkácsol a műhelyében
esős nyáron, havas télben:
pipát farag vagy hegedűt,
cipőt foltoz, amely elnyűtt.

Sok szikra együtt
Fényt dob az égre,
Egy szikra külön
Elvész az éjbe’.

Kezében zeng fúró, fűrész,
olyan, mint egy iparművész!
Sajtárt gyalul kerekesre,
foltot ver az edényekre,

Szikrák, ha együtt
Fölfelé szállnak,
Átütik fényét
A holdsugárnak.

tojást cifráz ifjú lánynak,
furulyát a szép nótának.
A citerát megenyvezi,
csengő-bongó szót ad neki.

Meleget szórnak,
Sötétet vágnak:
Vörös fényei
Éji világnak.

Éveit elbarkácsolta,
az ég alján fénylik napja…
Mindenhez volt szögje, foltja,
lyukas maradt saját sorsa!
1960

Lelkünk is szikra,
És együtt szállva
Fényt szórunk szét
Az éjszakába…
1957

TISZTA FÉNNYEL

A fákon csönd csüngött
és csillogó harmat,
az erdő, mint egy hű
szerető, úgy hallgat.
Akár a jó barát,
hogyha menni készül,
az arca mosolyog,
de lelkén bánat ül.
Sárga leveleket
szél gyűjti halomba,
szálfenyők tövében
lapul a sok gomba.
Egy-egy szajkó rikkant
a lombok hűs árnyán,
az erdei padok
búsan várnak, árván.
Jegenyék zöld haját
hideg szél borzolja;
égőpiros gyöngysort
hord a galagonya.
Haragos felhőkkel
durrogva megy a nyár…
völgyben zöld még a rét,
az erdő fakul már.
Keserű harmattól
terhesek a nyírfák,
rezdül a levelük,
a nyarat siratják…

Húsz éves a barátságunk,
közös sors, egy úton járunk,
Keressük a jót s a szépet –
emberben az emberséget,
sötétben fényt gyújtogatunk,
nyíljon ki szelíd holnapunk:
szálljon béke minden zugba,
tiszta fénnyel, nem hazudva!
Ne harapjuk egymás torkát!
Boldog legyen ez az ország,
Budapesten s a végeken,
szívekben is béke legyen!
– Lelked szóljon minden versben,
s költő-utadon vezessen,
legyen minden betűd öröm,
öleljen át sugárözön.
Budapest, 1983. október 22.

1974. Őrség
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Barcs Jánosnak
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ŐSZI DAL

HÍD

Balaitz Idának

HEGYVIDÉKI DAL
Dr. Csiszár Károlynak

Pirosszárú hajdina,
hajdina,
Férjhez ment rég Pap Dina,
Pap Dina…
Három hintó csattogott,
csattogott,
Kapornakról vőt hozott,
vőt hozott…
…Megérett a hajdina,
hajdina,
Öreg lett a Pap Dina,
Pap Dina,
S újra készül lakziba,
lakziba
Férjhez megy az unokája:
az Ida,
az Ida.

Zöldlombú este,
tanácsülés…
Szállnak a szavak,
egyforma a beszéd:
nincs a patakon híd,
nincs a határban szerteszét!
Ahol volt,
összetörték a gépek,
és most a két part
egymásra mered.
De mi is így vagyunk
sokszor, emberek!
Nincs híd sok helyen
a szívek csobbanó szaván,
két ember, mint szétszakadt part,
nézi egymást tétován.
– Hidat az erekre,
– hidat a patakra,
– hidat a folyókra,
nagy erős hidat mindenhova!
Ahol nincs vagy összetörött:
hidat a szívek, az emberek,
a szomszédok és a népek között!

1968

Balla Lászlónak, ungvári utam emlékére

Fönt a hegyen
kunyhóm legyen,
s mikor az est
majd elterül –
egy hű asszony
bújjon mellém
nesztelenül!

Fönt a hegyen
kunyhóm legyen,
s körülötte
virágos kert,
hol a rigó
fiókát kelt.
Fönt a hegyen
kunyhóm legyen,
s mikor ránéz
a gyöngyhajnal:
szívem legyen
tele dallal.

Fönt a hegyen
kunyhóm legyen,
s mikor az éj
haját bontja:
ringassa el
száz fájdalmú
égő lelkem
szép álomba…

Fönt a hegyen
kunyhóm legyen,
hol a szellő
kacagva jár,
s harmóniát
csorgat a nyár.

1987

1966

146

147

RIGMUSOK KÖLTŐKRŐL
I.
Káldi János vasi költő,
Ország gondjáról is költ Ő.
Lejti a lágy jambusokat,
Szépeket ír, de nem sokat!
II.
Új hangú a Lázár Tibor,
A versét nem hevíti bor,
Mélyen szánt vagy száll magasra,
Nem úgy ír, hogy ráüt hasra!

III.
Laky Jóska víg furulyás,
Az egén sosincs borulás.
A rímei vígan csengnek,
Nem híve a méla csendnek!
1959
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V E R S K E D V E LT E T Ő

CICABARKA

KÉRDEZŐ

Cicabarka,
cicabarka,
mért görbe a
cica farka?
Azért görbe
kicsi lányom,
mert fennakadt
egy faágon.

– Pipitér, Pipitér,
mondd, a tavasz
mennyit ér?
– Annyit ér az kis pajtás,
mint fákon a friss hajtás.
Zöldbe borul völgy és domb,
madár füttyent, darázs dong.
– Pipitér, Pipitér,
mondd, a tavasz
mit ígér?
– Azt ígéri pajtásom:
lesz gyümölcs a hajtáson;
nagyra nő a zöld vetés –
lesz majd sárkányeresztés.

Cica, cica,
cicabarka,
a cicának
mért van bajsza?
Azért van az
jó gyerekek:
azzal vadász
egereket!

– Pipitér, Pipitér,
hova siet a kis ér?
– Beugrik a patakba,
megfürdik a habokba’,
lubickolva, bukfencezve
beleér majd a tengerbe…
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TAVASZ
CSORDUL

ZSUZSIKA
Zsuzsika,
Zsuzsika,
a neved
muzsika,
a szemed
olyan kék,
akár a
tiszta ég.

Csipeg-csöpög
az eresz,
meleg szellő
lengedez,
olvad a hó,
kék az ég,
kis madár szól:
nyitnikék!
Kinyílnak az
ablakok,
beengedik
a napot.
A sok gyerek
kiásít:
mikor zöldül
a pázsit?
Szalad az ér,
nő az ár,
víztől csordul
a határ.
Gyere tavasz:
jó világ,
mosolyogj már
hóvirág!

Zsuzsanna
vagy Zsuzska,
Zsuzsi vagy
Zsuzsika,
mind csupa
susogó,
szép zsongó
muzsika.
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TYÚKANYÓ
BÁNATA

CSIGAHÍVOGATÓ
Csiga-biga, gyere ki!
Nap a rétet színezi,
fütyölget a sok madár,
a bokor meleg kosár.

– Tyúkanyóka
mi bajod?
Mért halvány
a tarajod?
– Azért halvány
kicsikém:
elveszett a
kis csibém.
Elcsavargott
messzire,
a nagy erdő
szélire,
s megfogta ott
egy róka,
azért sírok
azóta.

Csiga-biga, gyere ki!
Vár a zöld rét ideki.
A tücsök is hegedül,
csak te alszol egyedül.
Csiga-biga, ébredj fel!
Rigó dalol szép reggel.
Nyisd ki házad ajtaját,
hallgasd a rigók dalát.
Csiga-biga, ébredj, hát!
Virágzik már a dombhát,
nézd: iramlik a patak,
dugd ki két kis szarvadat!
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CICALAGZI

BALÁZSKA

CSEND KUPOROG

A TÉL

Cirmi cica, cirmi cica
készülődik a lagziba.
Férjhez megy a három lánya,
nem járnak már iskolába.

Volt egyszer egy kis Balázs,
és megcsípte a darázs.

Szél mászkál az erdőn körbe,
halkan hull a csordáskörte,
bükkre mászik a bakszakáll,
gólya a vízparton nem áll,
szajkó sétál rőt avaron,
eléldegél a bükkmagon,
róka fürjtojást nem kortyol,
beteg nyulak után farkol…

Fehér sapka minden házon,
Fehér paplan a dombháton,
Kristálycukor a faágon,
Gyémánt fény ül most a tájon.

Ugrált, szaladt kis Balázs,
de rajta ült a darázs.

Hivatalos cirmi kandúr,
ő lesz a nagybajszú nászúr,
felesége a nászasszony,
a bundája fehér bársony.

Lehempergett kis Balázs,
mégse ment el a darázs.
Bokorba bújt kis Balázs,
ott sem hagyta a darázs.

Ott lesz még a Miska kutya,
a szekeret majd ő húzza;
haja ki lesz pántlikázva,
cifra, tarka a bundája.

Fára mászott kis Balázs,
s utána szállt a darázs.

Szakácsné a szomszéd macska,
tejfölös lesz mindkét mancsa.
Zenét adnak a verebek,
nyárson sütnek száz egeret.

Sírt és bömbölt kis Balázs,
de csak csípte a darázs.

Fehér fátyol a jegenyén,
Fehér a hold az éj egén,
Fehér vatta virágszálon,
Hófehér most minden álom.

…Az erdő télire készül,
csalitjában kökény kékül,
a csipkenye is puhul már,
piros bőrén fénylik a nyár,
a som gyöngybogyóit hordja,
csupasz lett a galagonya.
Erdő mélyén csend kuporog,
hegytetőn ül a nap-korong.

Fehér vánkos a párkányon,
A kert vásznán apró lábnyom.
Fehér kucsma kutyaólon,
A téli ég szürke ólom.
Ezüst füstöt kémény pipál,
Fehér havat a szél szitál,
Jégvessző csüng fénylőn, hosszan –
Csengő szánkón a Tél rohan…

Gondolt egyet kis Balázs:
megállj, megállj, csúf darázs!

1958

Mulassatok jól gyerekek!
Vízbe feküdt kis Balázs –
és megfulladt a darázs!
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A PÓRUL JÁRT RÓKA

3.

5.

Róka koma
sokáig már nem bírta,
éhségében
a lábát szívogatta;
kimászott a
mély odúból, s szétnézett,
de nem talált
semmit, tovább éhezett.
Sem egeret,
sem madarat nem látott,
hó takarta
az erdei világot…
A foglyok is
a hó alatt lapultak,
róka elől
biztonságban ott voltak.

Az éhséget
nem bírta már a lyukba’,
sötét este
elindult a faluba.
Csak úgy úszott
a szikrázó nagy hóba’,
szőlőhegyen
benézett sok kunyhóba,
hideg elől
hátha madár bújt oda,
s előlegnek
jó lesz, hogyha megfogja.
De üres volt
sorjában a sok kunyhó,
szél járt arra
és a fehér pelyhes hó.

4.

6.

Néhány napig
telt az idő, hullt a hó…
A rókának
de hideg lett a kunyhó!
Hanyatt feküdt,
oldalára, majd hasra,
fájó szívvel
gondolt a szép tavaszra…
Álmába a
kakukkszót is hallotta,
de didergett,
és vacogott a foga;
mert üres volt
a hasa, a kamrája,
a maradék
csontokat rég megrágta.

Róka koma
meghúzta az iramot,
varjút látott,
egy fa ágán hintázott.
Úgy szaladt, hogy
a nyelvét kiöltötte,
gondolatban
a varjút már megölte.
Hanem mikor
odaért közelibe,
s el akarta
kapni csak úgy sebtibe’,
meglepődött,
mikor közel meglátta:
rongydarab volt
egy bokron, s a szél rázta…

(állatmese gyermekeknek)
1.

2.

Róka koma
az erdőben éhezett,
barlangjában
bús dalokat énekelt.
Már egy hete
nem is látta a napot,
nem evett mást,
csak egy kis csontdarabot.
Esett a hó,
fütyölt a szél javában,
a madár ott
didergett a faágon.
A varjak is
károgtak a jegenyén,
régen volt már
ilyen cudar kemény tél!

A cinke is
sírdogált az ereszen:
„Nincsen senki,
ki engem beeresszen!
Erdőt, mezőt
betakar a hó lassan,
lábam fázik
és oly üres a hasam.”
A veréb meg
a pajtában csipegett,
amije volt,
az már régen elpergett.
Nem talál most
sehol, sehol egy magot,
mert az öreg
tél mindent behavazott.
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7.

9.

11.

13.

Nagy mérgében
lassan tovább vánszorgott,
az éhségtől
még a nyála is csorgott.
Bekullogott
egészen a faluig,
házak tövén
kertaljban a kapuig.
Sunyin lapult
és csöndben körülnézett –
szimatolva
a fagyott hóra lépett;
s lesállásból
akkor mozdul csak elő,
mikor látja,
hogy tiszta a levegő.

Hát egyszer csak
az ajtón zörög a zár,
a két kakas
polcról gyorsan leugrál.
„Ki jár ilyen
későn az éjszakában,
nem tud otthon
aludni az ágyában?!”
„Nincsen ágyam –
feleli rá a róka –,
engedjetek
egy kicsit az ajtóba!
Megmelegszem
és utána elmegyek,
úgy fázom, hogy
minden csontom már remeg.”

De egyre csak
esedezett a róka,
hogy az orrát
engedjék be az ólba,
a melegből
egy kicsikét szippantson,
és után
innen tovább illanjon.
Abban törte
ravasz eszét a róka:
hogyha orrát
bedughatja az ólba,
kiránt onnan
egy tyúkot hamarjába’,
és eliramlik
vele az odújába.

„Eresszél be,
édes kakas barátom,
ígérem, hogy
egy tyúkodat se bántom!
Csak egy kicsit
melegedni szeretnék,
utána az
erdőbe visszamennék…”
A két kakas
oldalt állt az ajtóba,
és mikor a
fejét dugta a róka:
ráugrottak,
akárcsak a gyors menyét,
s kivágták a
komának a két szemét.

8.

10.

12.

14.

Nagy hidegben
emberek házban voltak,
a kutyák is
vackaikban kustoltak.
Róka úrnak
kedvezett az ily’ este,
bátor lett,
és a tyúkólat kereste.
Jó meleg volt
a tyúkól, mint egy nagy kas,
és a polcon
gubbasztott a két kakas.
A tyúkok meg
mély álmukat aludták,
csőrüket a
szárnyuk alá bedugták.

Nagyon soká
könyörgött így a róka,
a két kakas
nem hallgatott a szóra.
Nem hittek ők
a hízelgő rókának,
suhintását
hallották a farkának.
Féltek, hogyha
egy kicsit beengedik:
ravasz állat,
egy-két tyúkot megeszik,
mert a róka
vérengző, hazug állat,
becsapta már
sokszor a tyúkocskákat!

A két kakas
összedugta a fejét,
összeszedte,
ami volt, kis csöpp eszét:
beengedik
a rókának a fejét,
s villámgyorsan
kivájják a két szemét.
És a róka
nagyot ordít, elpucol,
újra csendes
lesz akkor a kis tyúkól.
A két kakas
míg erről tanakodott,
a hidegtől
a róka kint vacogott…

Ordított a
róka koma, viháncolt
a két kakas,
a tyúk mind kotkodácsolt.
Előjött a
kutya is a pajtából,
ugatott az,
ahogy telt a szájából.
De a róka
hegyen-völgyön túl járt már –
feje fölött
varjak mondták: kár, kár, kár!
Ravasz róka
tovább farkalt vaktában –
most is szalad
a havas domb aljában…
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E M BE R A T Ü KÖR BE N
(1 9 8 7 )

Ezeket a verseket az utcákon, tereken, parkokban, patak-partokon, dombokon,
völgyeken jártamban-keltemben szedtem össze.
Verseim egy része patakparti álmodozások képe, a természet tiszta, hazugság
nélküli világát tükrözik. Kóborlásaim közben írtam a napfénnyel világított kis
füzetecskémben.
Ne csodálkozzanak rajta az olvasók, ha verseimnek szélverte, esővágta, napégette, holdsütötte, hajnalfürdette vadvirágszaga van.
A hétköznapok élményei között, a gondokkal összezsúfolt emberek társaságában pattantak ki szívemből ezek a kis furcsa versek.
Tükörképe akar lenni ez a kötet a hétköznapok élményeinek, olyan szándékkal, hogy az emberek meglássák magukat benne.
Szombathely, 1987. március 24.

VERSEIM OLVASÓINAK
Elérni az emberek szívéhez,
bármilyen tisztán csengő az ének,
dalomra dalt csak az dúdol velem:
kinek hangommal lelkéhez érek.

SZÁRNYAT AZ EMBERNEK!
Az embernek
adjatok szárnyat,
ne a repülő bombáknak!
Ne dühöngő békét adjon
a huszonegyedik század!
A lélek szárnyaljon,
ne a bombák égve –
az ember legyen EMBER,
a béke legyen B É K E !
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VILLANYFÉNYNÉL

HIGGYÉL AZ ÉLETBEN

Villanyfénynél írom a verseim,
arcomon mély barázdák szaladnak,
az emberekben megértést keresek,
hogy legyen visszhangja halk szavamnak.
Rámhunyorog az éj sárga holdja,
S én az álmokat ébren hordozom…
Fajtámért lüktet szívemben a dal,
értük lázas mindig a homlokom.

Nézz mindig fölfelé és előre,
Légy az életed hűséges őre!
Mikor keserűség fogja lelked:
tartsd a fejed, ahogy fölemelted,
s lépj előre bátran az ösvényen,
nézz föl – csillagok fénye elérjen.
Ne félj az élettől, bízzál bátran:
milliárd üzenet fénylik
a napsugárban.

VALAMI KESERŰSÉG
Valami furcsa láz lobog bennem
valami furcsán fázik a lelkem
valami furcsa tűz hajtja vérem
valami felém jön s el nem érem
valami furcsa dal játszik velem
valami zenél szürke éjjelen –
valami reményt hoz a Nap fénye
valami elszökik tőlem estére
valami keserűség szúr naponta
valami a kedvemet elrontotta
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AZ ÉLET ZENÉL
Akarj élni,
ha néha fáj valami,
akkor is!
Nézd csak:
a porszem is
szelek szárnyán
felhőkig ér.
Ha rossz a hangulat,
a közérzet,
léted majd oázishoz ér –
s benned újra az élet zenél.

167

TÜKÖR

VÉGTELENÜL

APRÓ SZILÁNKOK

APRÓ TÜSKÉK

Ha tükröt akarsz:
az emberek szeme
a legigazabb.
Ha kívánod a csendet
s a harmóniát:
lelkedben teremts rendet.
Ha látni akarod
való emberséged,
lemérheted:
ahogy tisztelnek téged!
Legtisztább tükör
a közösség szeme,
amely feléd villantja
a sokfényű lángot,
a rosszat, jót, szépet –
s benne meglátod:
a jóságod, a gazságod
s az emberséged!

Alszom és nem álmodom,
álmomban is ébren vagyok,
bennem sötétben is
nappali fényesség ragyog.
Állok és mégis szárnyalnék,
Belül érzem, feszít valami,
amit nem tudok bevallani –
fogva tart egy láthatatlan fék.
Fázom, és valami bennem forr:
a végtelen gondolatsor…

Minél nagyobb a tudásod:
magad parányibbnak látod.

Csiga elfér a házában.
Ember nem fér el magában!

–o–

–o–

Színész és költő – egy:
látni késztet a vakkal,
játszik az érzelmekkel,
játszik a szavakkal.

Könnyű parancsolni másnak –
de az embernek magának?

–o–
Boldogok az unokák?
Mindent megvesz a papi:
van nekik már autójuk
ünnepi és hétköznapi!

Sok ember a szavak foglya,
amit gondol –
nem azt mondja.
Úgy hazudik:
rajt’ ne fogják
a rafinált szavak foglyát!

–o–

–o–

Mérlegre teszem, amim van:
kétezer versem,
nincsen másom!
A révbe jutás
szerencsén is múlik,
nem mindig a tudáson!

Mindig azt akarta,
a másik lépjen a szarba,
hogy magát tisztán tartsa!

AZT MONDJÁK
Azt mondják a hatalmasok:
van, kinek a hatalma sok!

GENF
VIGYÁZZ!
Vigyázz! Az Idő mindig előre jár –
s a tegnapnak csak emléke marad,
mikor rád ragyog a cseresznyés nyár:
ne takard soha a napsugarat!

Összeült a teljes ülés.
Lesz-e, vajon, teljesülés?!

–o–

Vigyázz! Ne lépjél át a boldogságon!
Fogd a percet minden pillanatban,
hiszen egyszer élhetsz csak a világon,
mert a Múlt már visszahozhatatlan!
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DÜHÖNGŐ BÉKE

TAVASZI
TÜKÖRKÉPEK

Békét hirdetnek
királyok, elnökök
és miniszterek.
De titokban szaporodnak
a legszörnyűbb
nukleáris fegyverek!

Szédült kacagás
ez a tavaszi nap.
Csermely bukfencezik az árba.
Ahány madár, annyifélét fúj
a sok részeg száj,
a sárkányos szél
az ébredő fákat cibálja.

IGAZI BÉKE

–o–

Amikor fegyvert gyártani
majd senki sem mer,
akkor lesz igazán
ember az E M B E R !

A fecskék tengerekkel
térnek vissza az ereszre,
szemükben ezernyi
apró csillag ég –
a mező, a rét,
a virágfüggönyös táj
újra az övék.

APRÓ LÍRAI VERSEK

–o–

Ölellek, ha akarod,
fonódjon rám a karod,
botom völgyedbe tűzöm,
s melegedjünk egy tűzön.
–o–
Kérem a hölgyet és ide áll,
Múzsám lesz, forró ideál,
meleg lesz, mikor ölel a kar,
s mit én – Ő is azt akar.
Mintha már régen ismernénk egymást –
mellette nem tudok szeretni egy mást!
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Szédült kacagás
ez a tavaszi nap.
Megindult a nyírfák
tejszínű nedve,
fiú és lány
forró csókba harap;
madarak csőrükben
szerelmet hordanak,
násztáncot járnak neszezve.

SZOMSZÉDOLÁS

BÜROKRATA

Szomszédban nyalt sót a kecske,
mert szíves volt a menyecske,
s mikor gólya jár utána –
rámosolyog az urára.

Fontos embernek tartja magát,
szereti nagyon a hivatalát,
csak egy bibije van neki,
ő ezt észre sem veszi!
Az íróasztalánál tovább nem lát!

NEM DOHÁNYZOM!

–o–
Az állam vagyona közös:
éppen azért vannak vele bajok;
mert akadnak még
szabadon vitorlázó
és köztiszteletben álló,
lefedezett tolvajok!

A mai naptól nem dohányzom!
Fehér lesz újra a függöny,
és tiszta lesz a levegő,
légcsövemre nem tapad kátrány,
s a friss levegőtől
majd feszül a mellkasom.
Az ember az eszére is
hallgasson!
Nem dohányzom és kész!
Győzzön az akarat és az ész!
De ha mégis ideges leszek:
akkor mélyen levegőt veszek,
és a kezemmel imitálok,
a zsebembe nyúlok –
s utána tökmagot rágok.

ROSSZ KUTYÁK
Hallgatnak akkor, ha ordítani kellene,
ugatnak, mikor hallgatni volna jó,
és hiába mondja az ember, hogy kuss –
olyanok, mint a rossz politikus!
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NÁLUNK MÁR…

FELHŐK SZÁRNYÁN

KOCSIVAL JÁROK

Nálunk már az a baj,
hogy nagyon sok a vaj,
a hús, a szesz, a cigi,
és a f e k e t e ,
minden nyolcadik családnak
van négy kereke.
Ó, magyarok,
enni, inni
milyen jó!
Az egész nemzet súlya
(normál embert mérve)
tizenötmillió.

Kisebb az ég, mint a felhő,
és mikor a Hold feljő,
kitágul a végtelen –
jelen és múlt,
múlt és jelen
játszadozik énvelem.

Kocsim van nekem is, barátom!
S ha járok az utcákon,
(persze csak ballagok,)
úgy érzem: az őszi nap is
aranyosabban ragyog.
Megyek a járdán, az utcán vele…
A járókelők is olyan kedvesek.
Az én kocsimmal nem törődnek
a KRESSZESEK!
Az unokám két szeme ragyog benne.
Kocsim van nekem is, gyerekkocsim.
Engedélyem van, járhatok vele, jogos!
(Karambol sem érhet)
Megirigyelhet sok kocsitulajdonos!

HAT ÖKÖR
Hat ökör húzott egy fogatot,
s hat ember abban fogadott,
hogy hat ökör csak hat ökör,
és néha többet tud ártani:
hol nem kell – ott kezd szántani
egy h a t ö k ö r !

BUDAPEST
Budapest, úgy vagyok veled,
mint ősparaszt a gépkocsival:
csodálja, beleül,
de fanyalog –
inkább menne gyalog!
Levegő és a nap
áldást szór a gyalogosnak,
de aki rohan
vasdobozba zárva:
az nagyon árva!

Szombathely, 1971

KÉRDEZŐ

ELSZAKADT SZÁLAK

– Mondd, barátom:
miért élünk ilyen vígan?!
– Azért komám:
Farkas helyett Czinegénk van!

Ha két embert csak az tart már össze,
hogy volt egy elhibázott gondolata,
érzelmük selyme oly nagyon elnyűtt:
mint két idegen, úgy járnak haza.

SZÚNYOG
Cérnahangon zeng a szúnyog,
sötétben mily nagy legény:
parányi kis tűszúrással
ökröt mozdít könnyedén!

1982
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Zaccos feketét szürcsölnek este,
álmosan, szótlan nézik a tévét,
s éjjel egymásba gubancolódva
elsusognak valami hazugságfélét!
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MODERN HÁZASSÁG

ÉLES SZILÁNKOK

FÉRFIKORBAN

Tegnap:
Elvettem egy kislányt nőül.
Ma:
Mellettem most másik nő ül.

Faragás közben szilánk is akad,
és sok forgácsot elszór a gyalupad,
ám ez mind felhasználható
okosan egymásba fűzve:
de ha mégse,
hát dobjátok a tűzre!

Amíg gyermekek vagyunk,
azt gondoljuk:
oly lassan haladunk.
De ha beleérünk
a férfikorba:
rohan velünk az Élet,
éveket sodorva!

KALAND

–o–

A kalandnak mindig ára van.
A nőkben mágneses áram van,
amely húz, de néha eltaszít;
van, amikor hideget is ráz,
s van, mikor perzselő tüzet szít,
s ha megégtél a csapongó lángnál,
de közben a hideg is rázott –
egyszer csak Te is észreveszed:
ami elveszett – visszaszállott,
a tisztán látó józan eszed!

Addig, amíg csak a betű
és a szó mond igazat;
és aki i g a z g a t :
félrenyomja a rudat –
(ahogy beszél – nem úgy él)
hiába építünk jó utat –
nem ér célba a szekér!

KÖZTÁRSASÁG TÉREN
Ha majd nyugdíjhoz érsz –
obsitod lóg a falon,
viszed a hited,
hisz ifjú éveidet
szétmorzsolta
a változó társadalom.
Fénylik a melleden
kitüntető érem,
s az ifjúság átlép;
elhúznak melletted,
már észre sem vesznek,
mikor egyedül ballagsz
a Köztársaság téren…

MEDITÁLÁS
Hatodik tízesem is fogytán,
a fejem nem forró már,
és nem is olyan lángoló
nékem a nyár –
hisz túl vagyok már
régen az ötvenen.
Vajon még ezután
hány baklövést
követsz el, öregem?!
Szombathely, 1978
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AHOGY TETSZIK
Néha, mikor nincs más dolgunk,
olyan port is felkavarunk,
amely már régen leülepedett
a gondolathalmazban,
és csinálunk problémát!
Inkább lennénk hülyék kicsit,
vagy hallgatnánk –
ahogy tetszik!

ÖREGEDÉS
Mikor unod már a banánt,
s négy cukorral is keserű a fekete,
akkor már sok minden hiába –
megette a fekete fene!
Mikor reggeli után pihenni vágyol,
de nem alszol, hiába egy szeduxen,
pihennél, de izmaid fájnak,
és mint a metszőkés,
úgy hasít lábadon egy tyúkszem!

KÉT TÁVOLSÁG
– unokámnak –

A világon minden érdekli őtet,
nézi az égen elszálló felhőket,
nézi a fűt, fát és az új holdat,
s aztán újra kérdezget majd holnap.
Kérdéseinek nincs vége, hossza –
kérdéseit kérdésekbe fonja;
a válaszok után újrakezdi,
megérek rá folyton felelgetni,
hogy mi ez, mi az, és miért nem?!
Olyat is kérdez: nem értem!
Kíváncsian néz körül a világba’,
mostan nyílik életének virága,
örül és szárnyal benne a lélek –
én már csak legtöbbet
visszafelé nézek…

NEM TUDOK
Nem tudok ügyesen
evezni az Élet hajóján,
pedig nem vagyok
lokálpatrióta
vagy költőmohikán,
aki éjjeliőr
tenyérnyi tájon.
Őrség, túlléptem
gyepűdet a réten,
és a folyók felé tartok.
Még akkor is,
ha marasztalnak a régi
gazos patakpartok!
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AZ EMBER
Az ember a földről
az űrbe igyekszik,
rakétája fölszáll
végtelen egekig.
Elhagyta a földet,
új bolygókat kutat,
Föld és Ég között
keresi az utat.
Az ember kutat a
föld alatt, föld felett,
nyergeli a folyót,
tengereket, szelet,
szárnyat ad bombának,
s lesz iszonyú fegyver –
Vajon mikor talál
egymásra az E M B E R ?

„KÜLÖNÖS EMBER”
A költő, azt mondják, bolond,
mert néha olyanokat mond:
sok ember nem érti meg.
Ki veszi észre, mikor a bogár
a fűszálon fázik és remeg?
A költők között akad vátesz,
aki a Jövő falára rátesz
gerendát, tetőt, antennát;
csak küszöbnek tartja a Mát.
„Különös ember” a költő, mondják.
Pedig csak annyiban más, mint a másik:
amíg az emberek alszanak, ő felhőkre száll és onnan
a csillagokra mászik.
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A KOZMOSZT
ROHAMOZÓK

GYERMEKVILÁG

A Kozmoszt rohamozó költők
szédülten landolnak,
s a szelíd magvetők vetésein
minden szép hajtást letarolnak.
Nem szökken szárba a vetés,
a Kozmoszt rohamozók
a Nap fényét elfogják,
senki sem veszi észre
a cserjésben éneklő
Föld-foglyát!

Örül, ha a kerítésen át
csak az utcára kilát,
neki még olyan egész
kerek és nagyon szép
ez a darabokra törött
bonyolult világ.
Ő még az ösztönök,
indulatok szaván tud vallani –
honnan sejthetné,
hogy az ő világán túl is
létezik valami.

MODERN JÁTÉKDAL

SZÓJÁTÉK

rögnek a rögje
ködnek a ködje
csöppnek a csöppje
csöndnek a csöndje
göbnek a göbje
füstnek a füstje
füttynek a füttye
nesznek a nesze
szélnek a szele
rímnek a ríme
íznek az íze
csóknak a csókja
(varjú nem csóka)
tralla – lalla
tralla – lalla
dalnak a dala

Pápa,
pá, pá,
papa –
az ékezet
a szó változata.
Tata,
tá, tá,
mondja az unokád:
s máris fonódik
a két keze rád.
A szó
marad,
az ékezet
változik,
és összeölelkeznek
szépen a szó-sztorik.
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TAVASZ VAN!

RÉSZEG
TAVASZI ESTE

Madarak csevegnek,
tavasz van.
Patakok csobognak
szavadban.
Nászútra indul a
csigapár,
gerle a párjáért
sírdogál.
Lepke az ernyőjét
színezi;
tavasz van, szívem ezt
ízeni.

Az utcán tekergett
mintegy részeg
kéményseprő,
az emberek füstös
szerencsét vártak tőle,
s a részeg éjjeliőrök
úgy látták,
hogy létráját
az égnek feszíti,
és eltűnik
a felhők között.

HÁZASSÁG

TISZTA VÁGY

A házasság olyan,
mint egy (kilyukasztott) villamosjegy:
eltaszít, hazahúz,
de fel kell mutatni,
ha jön a kalauz.
A társadalmi szokásokhoz
illően kellene élni.
Az idő így is, úgy is
elszalad…
Az áram viszi a kocsit,
nem az a kis papírdarab!

Én a test igazi szagát szeretem,
nem a parfüm vagy dezodor szagát,
aki madárdalt akar hallgatni:
fülébe ne dugjon vattát!
A rúzst sem szereti a szám,
a tisztán csorduló ajkat szeretem,
mint a csillogó cseresznyét a fán,
amit a szél hintáz felettem.

AZT HISZED!
KUTYAVILÁG

TÜZEK

Vén leány kutyával jár,
vén legény kutyával jár…
Elszomorodik ezen a nyár.
S vajon mi lenne,
ha két ember
és két kutya
együtt menne?!
Mit szólna ehhez
a szemetes?
Azt mondaná,
hogy – természetes!

Lobog a tűz,
keserű füstje
kéménybe szorul,
a füstben
pattogó szikrák
ugrándoznak,
mint vidám
táncosok,
testüktől
forró a levegő,
lobog a tűz,
mint falusi
lány arca,
kinek tűz-csokor
csillan éjbarna
hajában.
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Azt hiszed, aki keveset olvas,
nagyon lemarad?
Néha többet ér a könyvnél
az élettapasztalat.
Természetesen nézi a világot,
aki nem ismer sok hazugságot.
Nagy művekhez nyúlni
csak nagy tudással lehet:
olyan vitorlával,
amely befogja a szelet.

AZ IGAZI
Lehet szeretőd, társad vagy barátod,
(amíg jól megy dolgod)
körülrajongnak, szinte csodálod!
De ha egyszer bajba jutsz –
(veled is történhet valami)
akkor tudod meg: ki az igazi!
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HAZÁTLANUL

FALUSI ÉJSZAKÁK

TÁJKÉP

Aki a hazáját azért hagyja el,
hogy távol is gazdagítsa szellemével,
hírt szerezzen neki a világban,
mivel nem sikerült itthon, a hazában,
hogy legyen belőle zseni –
hogy világgá ment:
bocsássátok meg neki!
De aki azért hagyja el hazáját,
hogy gyárban dolgozzon vagy farmon –
azt én gyáva hazátlannak tartom!

Alszanak a fehér kis házak,
a házakban az emberek is alszanak,
az emberekben
alszanak az indulatok,
az ölelések, a vágyak,
a holnapok…
…És a falusi éjszakát
fényükkel telehintik a csillagok.

A hegy, mint vén utcaseprő,
sövénybajuszát kifente,
pincéktől tarka dolmányán
mintha dalos borszag lenne,
s a hegyről leszaladó út
jegenyéket tart kezében,
s ahogy a szél hajtogatja:
felhőket seper az égen.

VIHAR UTÁN

SZÉP SZAVAK

Elszállt a vihar,
nagy csönd alszik
harmatos hajnalon,
bajuszos búza
kinyitja szemét
pacsirtadalon.
Szalad az ér,
fejest bukik
a hegyoldalon –
nyílik a szám,
s szélnek eresztem
sárkányos dalom.

A szép szavak is
hazudhatnak,
elrejtve a lélek
mélyén élő valót,
hogy egymásnak hazudjunk –
arra használjuk a szót?!
A szó olyan, mint
testünkön a ruha,
néha csak forma –
de valódi arcunkat
bennünk a lélek hordja!

A TÖRTÉNELEM
ÚTJÁN
A történelem rajta
ezer sebet vágott;
de elpusztítani nem lehet
ezt a megtépett országot!
Török, tatár, germán –
rombolták, taposták;
de mindig talpra állt,
és most építik
tovább az unokák…

PANNON KÉP
Fejtetőn állnak a fák,
alattuk felhők szállnak,
lombjukat vízbe mártva
integetnek, mint zöldellő szárnyak.
mint zöldellő szárnyak.
Részegen kanyarog az út,
karcsú nyárfákra rogy,
pipacsos árokpartot ölel,
s a vízben a táj
fejtetőn áll és mosolyog.
Csodálatos pannon sugárzás
fonja be a Balatont körbe,
szédülsz, ha belenézel,
odasiet a patak s az ér,
e varázslatos tükörbe…
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KAPORNAKY GYULA

IFJÚ ÉVEIM
(RÉSZLET A GYALOGÚTON CÍMŰ ÉLETÍR ÁSBÓL)
Ifjúkorom kék hajnalán
szántottam egy domb hajlatán.
Édes szavú kis pacsirták
szívem dallal teleírták.
(a Pacsirták című versemből)

Nagyon szerettem a mezei munkát. Három hold földünk volt és mellette részmunkákat is vállaltunk. Kint a természetben mindig nagyon felszabadultnak
éreztem magamat. Lelkileg föl-földobott a táj állandóan változó, csodás képe;
a rét, a mező és az erdő mind-mind más természeti szépségeket kínáltak, csak
meg kellett látni és át kellett érezni ezt a ragyogó, csorduló világot. Egy ilyen csodálatosan szép tavaszi délelőtt az erdei utakon, tisztásokon őriztünk teheneket: én
és egy hasonló korú kislány, aki a szomszédos faluból jött ide őrzőgyereknek az
egyik módosabb parasztcsaládhoz, akik közvetlenül mellettünk laktak. A tavasz
akkor volt ébredőben: a bükk, a gyertyán és a nyír üde zöld levelükkel színezték
hangulatosra az erdő rejtelmes világát. A nyírfát meg lehetett csapolni, tejfehér
leve már csordogált. A gerlék búgva javítgatták fészkeiket, és a csigapár is a bokor
alján nászútra indult. A lepkék egymást kergetve párosodtak. Csönd nyújtózott
az erdő zöld-mohás ágyán, csak a természet neszezett a maga nyugtalan hangján.
Még az őzikék is táncot jártak az erdei madarak zenéjére. Mint két serülő gyerek:
részegen szívtuk magunkba a tavasz rejtelmes, sok ízű, szerelmesen részegítő illatát. Kergettük egymást a bükk erdő bársonyos-zöld mohaszőnyegén.
– Fogjunk pergyukát! – mondtam a lánynak. (A lepkét népi nyelven nálunk
így hívták.)
– Fogjunk! – mondta a lány. Elkaptam nyárshusángként hajló derekát, és ajkam, mint lepke a lepkére, a szájára talált. Mikorra magunkhoz tértünk ebből az
édes tavaszi részegségből, a tehenek már mélyen az erdő felé legelésztek. Egy mókuspár a fenyőágon járta szépséges násztáncát… Erről a szép tavaszi élményről
így írtam a Szűz beszéd című versemben:
Szép tavasszal az erdőben
tinókat legeltettünk,
madárdallal, virágszaggal
színültig telt a lelkünk.
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Elkezdtünk pillangót űzni,
bujkáltunk a zöld lombokon,
meg is fogtam a pillangót –
alig fért a karomban!

Ugray József volt a tanítónk, aki az Alföldről került hozzánk. Engem, ha nagyon csintalan voltam is, kedvelt, mert a szünetekben velem fűrészelt fát az udvaron, engem küldött mindig a „Hangyába” Mirjam cigarettáért.
Apám nyáron részesaratást is vállalt, s én tizennégy évesen markot szedtem
a kaszálás után. Ősszel a betakarítási, vetési munkákban is segítettem. Szabad
időnkben – az akkori tizenévesek – ősszel kukoricafosztásokba járogattunk,
munka közben nótázgattunk. Télen meg tollfosztásokban tökmagot szoktak velünk köpesztetni, amiből aztán tavasszal olajat ütöttünk, ami kitűnő ízt adott a
krumplisalátának meg tavasszal a kertisalátának. (Az őrségi tökmagolaj manapság is országos hírű.) Ezeken az összejöveteleken is nótázni és zenélni szoktunk.
Előfordult, hogy befejezéskor a citera, harmonika zenéjére táncra kerekedtünk.
Amikor volt tollfosztás, akkor apám bátyjánál: Kapornaky Sándor bácsinál jöttünk össze esténként, ahol kártyázni (no nem pénzre!), újságot olvasni szoktunk.
Voltak ott folytatásos regények is, kis füzetekben jelent meg havonta. Valamelyikünk, aki jól tudott olvasni, fölolvasott esténként. A napilapok közül a Friss
Újság, Pesti Hírlap járt néhány gazdagabb családnak, nekünk a Szabad Szó és
a Vasárnap című hetilap járt folyamatosan. A Szabad Szó főszerkesztője Mezőfi Vilmos volt, majd Szabó Pálék, Veres Péterék (népi írók) vették át a lapot a
30-as évek végén. A Vasárnap című hetilap a Faluszövetség hivatalos fóruma volt,

abban főleg mezőgazdasági témákkal foglalkoztak. Népi költőktől is hetente közölt verseket (Erdélyi József, Számadó Ernő, Sinka István, Sértő Kálmán).
A Vasárnap című hetilapban jelentek meg az első verseim, majd később időközönként a Szabad Szó is helyt adott nekik. Téli esték olvasmányai voltak főképpen
a népnaptárak: Kossuth, Petőfi és a Regélő Naptár címmel jelentek meg. A Kossuth, Petőfi naptárakban nekem is szerepeltek verseim. Szervezett művelődési
és kulturáltabb kedd esti foglalkozások az 1930-as évek elején kezdődtek, amikor Pataky László református lelkész Kerczára került a református egyházközség
vezetésére. Megszervezte a Keresztyén Ifjúsági Egyesületet, és minden második
kedden összejártunk a régi „Hangya” szövetkezet épületében berendezett klubhelyiségben. Könyvtára is volt az egyesületnek, ahol Jókai, Mikszáth és Gárdonyi kötetek voltak, de Veres Péter néhány könyvét is meg lehetett találni. Mit ér
az ember, ha magyar? – erre emlékszem legjobban. Petőfi verseskötete mellett
Ady-kötettel is találkoztam, de az Ady-versekkel nem tudtam könnyen barátkozni, azonban nagy hatással voltak rám.
Színdarabokat is tanultunk. Minden télen egyszer-kétszer szerepeltünk a
község lakossága előtt. Emlékszem, hogy 1935 körül igen sikeresen adtuk elő a
„Mindnyájunknak el kell menni” című darabot és a „Tépett rózsa” három felvonásos szerelmes játékot. Tavasztól őszig kirándulásokat szerveztünk a közeli
őrségi községekbe, az ott élő fiatalok egyesületeivel való találkozásra. Elmentünk
Pankaszra, és ott este felé az erdő aljában tábortűznél műsort adtunk a helybeli fiatalokkal együtt. Humoros jelenetek, versmondás, népi táncok szerepeltek
a műsoron. Utána megvendégeltek a helybéli fiatalok házisüteménnyel, teával.
(Szeszesitalt egy alkalommal sem fogyasztottunk.) A szalafői fiatalokkal is összejártunk, tartottuk a kapcsolatot. Ezeket az utakat kerékpáron tettük meg.
A 30-as évek közepe felé Pápán rendeztek téli időszakban ifjúsági tanfolyamokat kéthetes turnusokkal. 1935 telén én is ott voltam egy ilyen kéthetes tanfolyamon. Reggelenként Biblia-ismertetés volt, és egyházi énekek, zsoltárok tanulása. Napközben népi játékok is szerepeltek a műsorban, és népdalokat tanultunk
esténként. Napközben többször városnézésre indultunk. Igen szép élmény volt
részünkre Pápa történelmi nevezetességeinek megtekintése. A református gimnázium egyik termében állandó Petőfi-kiállítást lehetett megnézni, ahol a költő
diákkori kéziratai, iskolai dokumentumok szerepeltek. Azt a földszintes kicsike
házat is megtekintettük, ahol Petőfi lakott diákkorában. Egy félreeső kis utcában
volt ez a lakás, emléktáblával ellátva, a költő itt tartózkodásának az éveivel megjelölve. Olyan alacsonyan volt az ablaka, hogy a bentlakó nyugodtan kiléphetett
az ablakon keresztül a járdára.
A tanfolyam befejezésekor a pápai diákokkal közösen kultúrműsort adtunk,
ahol én is szerepeltem egy őrségi tájleíró verssel. A fellépésem sikeres volt, és a
pápai Kollégiumi Lapok közölt a verseimből. Ez idő tájt több fővárosi lapban

184

185

Akkor még hogyan ismerhettem volna a Káma-szútrát, de a természet maga
eligazított a szerelemben.
Az elemi iskolát Kerczán jártam végig, és utána ismétlő iskolába is eljárogattam (hetente egyszer). Az ismétlő iskolából igen gyakran hiányoztam, mivel
otthon kellett segíteni a mezei munkákban. Az elemi iskolát „jeles” és „kitűnő”
osztályzatokkal végeztem, kedvenc tantárgyaim voltak: magyar nyelv, olvasás,
írás, fogalmazás, történelem, rajzolás és éneklés. Az életrajzi versemben így emlékezem ezekről:
Rossz voltam és nem tanultam,
mint a többi, annyit tudtam!
Rajzolni nagyon szerettem,
és titokban verselgettem.
Petőfitől olvasgattam,
szépírásból jelest kaptam.

jelentek meg verseim. A Szabad Szó a Képes Világlap című mellékletében az alábbi verseimet hozta:

Legtöbb versemet a Faluszövetség hetilapja, a Vasárnap közölte. Több országos versantológiában is szerepeltem: Tavaszi szántás (Kecskemét, Bálint János
szerkesztésében), Daloló szívek (Pápa, Szalay Károly író szerkesztette), aztán a
Magyar könnyek, Harmatcsepp (Pápa, Várkonyi Nándor szerkesztette). Ekkor
éreztem legerősebben, hogy lüktet bennem a költői véna, de sehol egy mecénás,
költő vagy író, aki kezet nyújtott volna, hogy előbbre segítsen ezen a határszéli
kökénybokros gyalogúton…
Ezen idő körülményeiről dr. Makay Gusztáv irodalomtörténész a következőket írta a költészetemről:
„Nem olyan költő, aki előbb már az iskolában tanulja a költői mesterséget, azután a benne felhalmozódott élményanyag szép akkurátus rendben ömlik-feszül
bele a tanult formák kereteibe, magával sodorva a sokat tanult ember kultúrkincsét. Egyszerű, hangsúlyos versei beleszülettek a magyar népköltészet hagyományos formáiba.”
Az 1935-ös téli tanfolyamon teológiai tanárok, akik Pestről jöttek Pápára, sok
érdekes, tanulságos előadást tartottak, főleg az ifjúság helyzetéről. Egy ilyen előadás szövegét le is másoltam a jegyzetfüzetembe. Ezek a gondolatok ma is időszerűek:
„A ma ifjúsága élni akar. Sőt még többet is akar! Ez az ifjúság feladatának tekinti azt is, hogy lendületet vigyen az alakuló magyar életbe. Hivatásának tekinti,

hogy szolgálja a nemzet összefogását, és minden áldozatot meghozzon a felemelkedésért, megerősödésért, az új Magyarországért! Ilyen feladatot, ilyen hivatást
azonban csak komolyan, csak odaadással, csak áldozattal, csak elszántsággal,
megfeszített erővel lehet kivívni. Ehhez nem elegendő a víg kedély magában.
A szónoklatok sem segítenek sokat, csupán előkészítik a hangulatot, a lelkületet
megedzik az előzetes megbeszélések. De ennél sokkal több vár a mai ifjúságra:
a tett, a munka, a vállalkozás, a tűrés, a kitartás, a merés, az alkotó és előkészítő
munka az átalakításhoz.
Az első tennivaló az állandó önművelés. Nem csak általános ismeretekben kell
iskolázottságot szereznie a fiatalságnak, de meg kell ismernie az életet közelről,
hogy részt vehessen benne és az élet nyekergő szekerét jó nyomba zökkentse. Ki
kell alakítani a közfelfogás alapjait. Közelről kell megismernie a társadalmi mozgásokat, az élet berendezéseit és bajait. Elfogultság nélkül kell kutatni és felderíteni azokat az okokat, amelyek romlásba, válságba vitték a mai gazdasági életet.
De egyúttal keresni kell tárgyilagosan – a nemzetiségekkel összefogva – azokat
a lehetőségeket is, amelyek alkalmasak a társadalmi rétegek összefűzésére és a
gazdasági válság leküzdésére. A mai fiatalság ereje nem pazarolódhat el abban,
hogy hitetlenül és elégedetlenül ostoroz minden meglévőt.
A második tennivaló, hogy számoljon a lehetőségekkel. Legyen józan, meggondolt, egyszerű, természetes, felkészült a reá váró munkára! De ne robbantson!
Ne romboljon, hanem alkosson, vívja ki a helyét az életben és erőfeszítését a társadalom felemelkedésének szolgálatában használja fel. Így nyeri meg a szentesítő
közhangulatot, közakaratot is. De ehhez csak az öntudatos, kemény munka és
elszántság segít.
A harmadik tennivaló a gyakorlati tevékenység. Mindenki állja meg a helyét
ott, ahova került. És mindenki érezze hivatásának azt a munkakört, amibe az
élet állította, mert nem tehetjük azt egészen, amit óhajtunk! Azt kell végeznünk,
amit elénk szab a lehetőség. Szolgálatnak kell tekinteni minden munkát. A haza
szolgálatának! Még a legnehezebb napokat is tekintsük a haza szolgálatának.
Negyedik tennivalónk az, hogy hajoljunk le a néphez, a falusi és városi dolgozókhoz! Legyünk tisztában azzal, hogy a magyar társadalom összeverődéséhez,
felemelkedéséhez, az ország megújulásához elkerülhetetlen út az, hogy megfogjuk a kérges tenyereket, szembenézünk az életgondoktól meggyötört emberekkel, megismerjük vágyaikat, munkájukat, életüket. Legyen gondunk arra, hogy
a magyar közösség öntudatos tagjává váljon a falusi és városi dolgozó ember! Ez
a közös érdek, a legnagyobb és legnemesebb érdek vezet arra, hogy szervezkedjünk, tömörüljünk, összefogjunk. A magyarság két nagy hibájától kell megszabadulni: a széthúzástól és a szalmalángtól! Támogassuk egymást önzetlenül egy
nagy közös érdekért, az ország felemelkedéséért! Ne legyen ez a felbuzdulás múló
szalmaláng, hanem kitartó előrehaladás az „igazi demokrácia útján…
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Sorsom

A költő

Szegény vagyok
Érzem, látom,
Tengek, lengek
A világon.
Ha nincs is nagy
Földes tanyám –
Van jó szívem,
Tiszta lelkem,
Egy kis karaj
Lágy kenyerem,
Édesapám,
Édesanyám!

Rímterhes ajkamról
Csorognak a dalok,
Mikor ekém után
A mezőn ballagok…
Forró dalba öntök
Minden jót és szépet,
Itt az ország végén
Őrizem a népet.
Elnézem nagy búsan
Mint fogy a ceruzám.
Szívem is így kopik
Tán minden vers után!?

/ 1935. Pápa, Református Kollégium /

A fiatalságé a jövő! De ezért a jövőért küzdeni kell lankadatlanul, bátran, kemény munkával, tudatos erőfeszítéssel, a mai magyar élethez méltó komolysággal! Ez az ifjúság megérdemli, hogy megértsék törekvését, ne gátolják a munkáját,
hanem segítsék az illetékesek abban, hogy szolgálhassák a magyarság felemelkedését nemzetiségekkel közösen a magyar jövő alakítását, kibontakozását. Minden támogatást megérdemel ez a szolgálata az ifjúságnak!”
Ez a mondanivaló ma is időszerű!
Legkedvesebb olvasmányaim egyike volt Petőfi Sándor összes versei. Ady-verseket is kezdtem olvasni, nagy hatással voltak rám. Nagyon szerettem A grófi szérűn, Dózsa György unokája és Az öreg Kúnné című verseit, azonban Ady
mélységes, titkos szürrealizmusát akkor még nem tudtam elfogadni. Például a
Minden-titkok verseit. Ezek a versek nyugtalanítottak, belső feszültséget keltettek bennem, míg Petőfi versei feldobtak, kedvet adtak az íráshoz. Ez időben írogató költők közül Erdélyi József, Illyés Gyula, Sinka István, Számadó Ernő, Sértő
Kálmán és Weöres Sándor verseivel találkoztam különböző lapokban: Vasárnap,
Tolnai Világlapja, Szabad Szó, Diárium stb. Ezeknek a lapoknak egy részét ismeretségem körében szereztem be, kölcsönkértem. Ilyen körülmények között csak
olvasás útján tudtam az irodalmi látókörömet szélesíteni, hiszen az ország peremén minden irodalmi fórumoktól távol estem.
1937-ben Vadvirágok Őrség rögén címmel, Pataky László református lelkipásztor előszavával jelent megy egy vékonyka verses füzetem. Ez a kis verseskönyv nem került bele az akkori irodalmi körforgásba, mivel igen szűk körben:
az őrségi otthonokban került az olvasók kezébe. A fővárosi lapok közül a Vasárnap és a Szabad Sajtó közölt rövid elismerő írást a kötetről. A következőképpen
tudtam kiadni ezt a kis kötetet: végigjártam az őrségi falvakat kölcsön biciklivel
és gyalog erdőn, mezőn, gyalogúton, s így gyűjtöttem előfizetőket. Rövid idő
leforgása alatt csaknem ezer előfizetőt szereztem a kötet kiadásához, és így nekivághattam a sajtó alá rendezésnek. Bementem a vászontarisznyámban lapuló
verseimmel a járási székhelyre dr. Olajos József főszolgabíró úrhoz, hogy engedélyt kérjek a kiadáshoz. Alig kellett fél órát várnom, máris a kezemben volt
a kötet kiadásához szóló engedély. Abban az időben Szentgotthárdon Németh
Vilmosnak volt könyvnyomdája, és oda vittem azonnal a kéziratokat, megmutatva az előfizetők aláírásait, és így minden előlegfizetés nélkül 1000 példány
kinyomását elvállalta a nyomdatulajdonos. Két hét múlva készen voltak a kötettel. Két hónap leforgása alatt az összes verseskötetem elfogyott az Őrségben.
A nyomda költségét, 400 pengőt kifizettem az ígért időre. A megmaradt pénzemen egy kerékpárt is tudtam venni, ami megnyitotta előttem a távoli vidékek
horizontjait. Így jutottam el, két keréken Zalaegerszegre, Szombathelyre és más
dunántúli városokba…

Szeretném az akkori gazdasági, társadalmi helyzetet a visszaemlékezések
alapján felidézni:
Kezdem a településsel. Ugyanazon a helyen, a dombok tövében lapultak a falvak, ahol most is vannak. Akkor még elég sok régi fenyőboronás, zsupfödeles házat (füstöskonyhával) lehetett minden őrségi községben látni. A településeket földút kötötte össze, és ez tavasztól őszig porzott, ősszel pedig a sárt kellett dagasztani.
A közigazgatás a következő formában nézett ki: a járási székhely Szentgotthárdon,
élén a főszolgabíróval. A körjegyzőségek három-négy községet fogtak össze. A községekben az előjáróságok tagjai közül bírót választottak, aki a naponta előforduló ügyeket intézte. (Főleg marhalevél kezelése, állatok vásárra irányítása, kisebb
birtokháborítási ügyek intézése stb.) Körjegyzőségi székhelyek Őriszentpéteren,
Nagyrákoson, Őrimagyarósdon, Kerczán, Magyarszombatfán voltak. Közlekedés
a községek között toronyiránt volt legközelebb, mezőn, erdőn át ösvényen és gyalogúton. Még a járási székhelyre is gyalog ment a legtöbb őrségi ember ügyes-bajos
dolgainak intézése végett, hiszen a vonat nagyon drága volt és toronyiránt előbb
odaértek a járási székhelyre. (Volt is egy nóta akkoriban: „De mivel a vonat drága,
Gyalog megyek el hozzája”, mármint a kedveséhez!) Busznak még a hírét sem hallották az itt lakó emberek. Ez idő tájt történt, hogy az egyik gödörházi embernek
félúton, Szalafőn jutott eszébe – mikor tárgyalásra mentek a járásbíróságra –, hogy
az idézést otthon felejtette. Visszament érte és mire a tárgyalás megkezdődött, ott
volt Szentgotthárdon. Ezeket az utakat gyalogúton, mezítláb, vállra vetett lábbelivel, az apostolok lován tették meg. Lovaskocsival a földutakon csak a tehetősebb
gazdák tudtak közlekedni. Az őrségi családok 1-2 holdtól 50 holdig terjedő földterületen gazdálkodtak. Ebben az időben még patriarchális családformában éltek
az őrségiek: több nemzedék, szülő, gyermek, unoka élt egy fedél alatt. Az állattenyésztés és az erdő jelentette a fő jövedelmi forrást a paraszti gazdaságokban. Az
őrségi táj a sok apró patakocskájával, dús rétjeivel és sok fajta fában gazdag erdeivel
kedvezett az itt lakóknak. Ebben az időszakban (1934–1944) Szomoróczon 50 parasztcsalád élt. (Jelenleg 15 család körül vannak az ott lakók. Ebben a faluban volt
2 szatócs-üzlet, 2 kocsma, 1 kovács, 2 kádár, 1 bognár, 2 cipész, 3 gerencsér és 1 női
szabó. Egy vízimalom is duruzsolt még akkor a Kerca patakon.
A tehetősebb gazdák lovakkal, ökrökkel végezték a mezőgazdasági munkát,
a szegényebb paraszti családok tehénfogattal dolgoztak. Kb. 100-120 db szarvasmarhát tartottak akkoriban a faluban és 4-5 pár lófogat is volt. Néhány gazda
egyfogatú lóval is dolgozott, földművelésre és kisebb fuvarozásokra is használták
a lovakat. (Jelenleg jó lenne, amikor mindössze 10 szarvasmarhát találhatunk
az otthon maradt családoknál!) A közbirtokossági vízimalomnak is már csak az
elkorhadt cölöpei ágaskodnak ki a Kerka patak vizéből, és a falu déli oldalán,
ahol viszonylag elég jó termő szántóföldek voltak, most fiatal erdeifenyők suhognak a szélben… A falu határának csaknem a fele elhanyagolt, üres parlagterület,
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tele galagonya-, kökény- és tüskebokrokkal! A 40-es évek elején 700 mázsa körül
mozgott az év gabonatermése (búza, rozs, zab), jelenleg jó lenne, ha 80-100 mázsát tudnának termelni a község szomoróczi részén!
Most már csak a szétvert paraszti gazdaságok üres udvarai gazosodnak a csenevész bokrok társaságában. Az ötvenes évek első felében a brutális kitelepítések,
később az erőszakos mezőgazdasági kollektivizálás ezt a falut szétverte. A lakosságnak jóformán csak egynegyede maradt meg az Árpád-kori település helyén.
Az én kis régi falumban, Szomoróczon nagyon hazafias és érzékeny nép lakott. Példa erre, hogy amikor a falut a trianoni határ meghúzása után Jugoszláviához csatolták, állandóan tüntetve követelték a Magyarországhoz való tartozást.
Míg 1922-ben kijött egy nemzetközi határmegállapító bizottság és rájöttek, hogy
az első határvonalat tévesen jelölték meg. Ennek alapján 1922. február 9-ével viszszacsatolták Szomorócz községet az anyaországhoz. Ezt a napot a lakosság minden évben megünnepelte. Az Őrség valamennyi községéből sokan eljöttek erre
az ünnepségre…
A hatvanas években még ötven gyereknél több volt Kercaszomoron. A 40-es
évek elején egyesítették a két községet, Kerczát és Szomoróczot. Az iskolánkat
később sajnos a lakosság megkérdezése nélkül a bajánsenyei iskolához körzetesítették. Megszűnt az önálló tanács, pedig még ötszáznál több volt a lakossága a 70es években. 1978-ban a postát is meg akarták szüntetni. Akkor még a falumban
laktam, népfront elnök voltam, és a lakosság kívánságára ezt sikerült megakadályozni. Postánk azóta is kiválóan szolgálja a közösséget. Az én ifjú koromban – az
1940-es évek elején – majdnem elérte az ezret az egyesített falu lélekszáma. Ma
már a 400-at sem közelíti meg a falu lakossága.
Érdemes megemlíteni, hogy a megyei könyvtárban megtalálható az
MDCCCXCV. évben följegyzett, és a Vas vármegye című helytörténeti könyvben
kiadott írások között olvashatjuk az Őrségről: Alig van Vasvármegyének érdekesebb történeti múlttal bíró terület része, mint amelyet az „Őrség” név alatt ismerünk. Régi okmányokban „Örségh”, ”Őrségi tartomány” a szent korona „peculiuma” néven fordul elő, s már I. Mátyás király alatt nemesi területnek (”districtus
nobilitarius”) mondták.
A IV. László 1280-ban kelt adománylevelében felsorolt őrségi családnevek közül az alábbiak még most is megtalálhatók: Törő, Csörgő, Laczó, Batha, Benkő,
Keserű, Balla, Farkas, Kálmán, Tót, Szabó, Kovács, Kulcsár, Kósa, Gergács, Galambos, Babos, Nemes, Harc, Baracska, Sohár, Bita, Fodor, Bedők, Pap, Róka,
Dara, Jankó, Németh, Horváth, Krizsa, Dávid, Könye, Őr, Gyenese, Ábrahám,
Pongrácz, Berkes, Völgyi, Ferenczi, Baján, Bíró, Forján, Kardos, Szép, Kapornaky, Bocskay, Gaál, Siska.
Az én kis falumban is ezeknek az ősöknek a családi nevét többen hordozzák.
Szeretném ennek a régi falucskának a jelenlegi képét a következő versben lefesteni:

Falum határa

Meg kell említeni, hogy a trianoni határmeghúzás (országcsonkítás) után,
amikor az országhatárokat kijelölték: Szomoróczot Jugoszláviához csatolták.
Ennek folytán a kerczai körjegyzőségtől elszakadtunk, valamint a református
népiskolától és templomtól is. Tótkeresztúr lett a közigazgatási központ, iskolába Domonkosfára jártunk föl a dombra, ahol az evangélikus templom áll. Az
evangélikus lelkész Kuzma nevezetű volt. Több nyelven beszélt. A vendeknek az
ő anyanyelvükön tartott istentiszteletet. Mi, református gyerekek is idejártunk
vasárnaponként. Az evangélikus elemi iskola igazgatója Nagy Jenő tanító úr volt.
Két nagy tanterme volt az iskolának (50 férőhelyes). Kétnyelvű oktatás volt az
iskolában. A vend gyerekeket egy fiatal szlovén tanító oktatta. De magyarul is
tanulhatott, akinek szülei így akarták. Magyar gyereknek nem volt kötelező a
szlovén nyelv tanulása. Ide jártak Domonkosfáról, Bükkaljáról, Szomoróczról
és Gerőházáról. (Utóbbi vend község volt). Én is idejártam iskolába hébe-hóba,
mikor milyen kedvem volt. A háború utáni felfordult helyzetben nem ellenőrizték szigorúan a gyerekek pontos megjelenését. Persze olvasni megtanultam a nagyobb gyerekektől még az iskola előtt. Csak az írást, számolást kellett tanulni.
I. és II. osztályba ide jártam. A vend gyerekekkel nagyon jó cimborák voltunk.
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Galagonya, szederinda,
falum határát borítja.
Búzát termő lágy lankáson
nincsen ki markot kaszáljon,
Nyáron a kepét nem rakjákcsenevész bokrok takarják.
S hol a pincéje a dombnak?
Kökénybokrok ágaskodnak.
Ahol termett jó kadarka
dombok hátát gaz takarja…
Szarvasok, vaddisznók őzek
uralják a tar mezőket –
s határőrök – őrzők róják…
Nekik nyílnak a vadrózsák.
…Megritkult a lakossága,
szerteszét ment az országba…
Öregek otthon maradtak: Árván bámul néhány ablak…
/Szomorócz, 1989./

Szabad órákban sokat játszottunk a templom körül együtt. Közülük a legtöbben
tudtak magyarul, és mi is egy kicsit tanultunk tőlük vendül.
Szomoróc község kapott egy vend származású községbírót /Svétecz nevezetűt/, aki a jugók bizalmi embere volt. De a község lakossága állandóan lázongott
azért, mert Jugoszláviához csatolták. Egy esetben többen átszöktek Kerczára és
a magyar határőrökkel mulatoztak a kocsmában, és egyszercsak elhatározták,
hogy kikergetik a szerbeket Szomorócból. Nagy lármával, hazafias dalokat énekelve, hajrával elindultak a község felé, közben lövöldöztek a levegőbe is. A szerb
granicsárok úgy megijedtek (este volt már és nem látták hányan jönnek), hogy
egyik-másik a puskáját is eldobva futásnak eredt. Persze ennek az lett a következménye, hogy másnap egy századnyi katonával megszállták a falut, és több embert
/főleg a Pongráczok közül/ összeszedtek és elhurcolták Muraszombatba, ahol
vallatták és kínozták őket. Több hónapig ott tartották a börtönben őket. A nagybátyám, Kóczán Elek is odakerült, mivel a domonkosfaiak Pártosfalván tüntető
felvonulást tartottak, hogy legyen népszavazás Domonkosfán és annak alapján
kerüljenek ők is Magyarországhoz, hiszen a község színmagyar! Nagybátyám
vitte a magyar zászlót, a szerb csendőrök nagy dulakodás közben elragadták tőle,
a nyelét eltörték a hátán és a zászlórúd végét letologatták a torkán. Sokáig a muraszombati kórházban ápolgatták.

Kapornaky Gyula, aki a 26 éves református Kapornaki Gyula „czipészmester” és a 18 éves evangélikus Kóczán Julianna gyermekeként 1914. március 24-én született Szomorócon, 1944. február
6-án kötött házasságot Kercaszomoron. Ekkor ht. őrmesteri rangban Munkácson volt szolgálatban,
illetve sebesüléséből lábadozott. A 30 éves, református őrségi fiatalember a kórházban ismerkedett
meg a fancsikai (Ugocsa vármegye) születésű, Oroszvégen (Bereg vármegye) lakó, görögkatolikus
vallású, 25 éves Bródi Ottília egészségügyi asszisztenssel. A járási főszolgabíró engedélyével a „születendő gyermekek valamennyien az apa vallását követik”. A házasságukból két gyermek született, Éva
és Gyula, akik három unokával – Ágnes, illetve Réka és Zsolt – áldották meg szüleiket.
Házassági tanújuk Domonkosfáról Kóczán Elek és Őrihodosról Guitmann Jenő volt, egy évvel később – négy évnyi hazatérés után – mindkét falu ismét jugoszláv uralom alá került a párizsi béke nyomán. Az 1950-es években Kapornaky Gyula csak őrségi erdészeti fogatgazdaság-vezetőként – és volt
határőrtisztként – tudta elintézni, hogy példátlan módon határőri felügyelet mellett kivihette családját,
gyermekeit a szomoróci határhoz, ahol a felszántott szovjetbirodalmi határsáv túloldalán felsorakozott
domonkosfai rokonságnak megmutathatta őket. A rokonlátogatás a „titói években” tilos volt.
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A kercai református elemi népiskola ötödik osztályos tanulója volt 1925-26-ban,
a tablóképen Ugray József tanító úr mögött, a felülről második álló sor
bal oldalán a harmadik gyermek Kapornaky Gyula

A 23 éves ifjú 1937-ben büszkén érkezik haza a szülői házba Szentgotthárdról,
ahol Németh Vilmos nyomdájában kinyomtatták az első kötetét, az őrségi emberek
első lírai művét, Vadvirágok Őrség rögén címmel.
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AZ ŐRSÉG KÖLTŐJE
LÍR AI PORTRÉ
Kapornaky Gyulával, „az Őrség költőjével”
a második világháború idején hozott össze a
sors. Ő mint sebesült katona lábadozott szülőföldjén; magam pedig sorsát váró kihelyezett,
botcsinálta hadfiként szállásoltam szüleinél:
a melegszívű, jóságos lelkű-hangú Julis néninél és az első világháború után hosszú szibériai fogságból hazatért, nótáskedvű, de magában társadalmi és emberi indulatokat rejtegető
öreg-Gyula bácsinál. Azokban a téli és kora tavaszi hónapokban együtt ismerkedtem a lágyhullámú, szép őrségi tájjal, amely az én dunántúli szívemhez is közel állott, meg Kapornaky
Gyulával, az emberrel és költővel, akinek éppen
ez az őrségi táj és a rajta élő-dolgozó földmívelő
ember volt a költői alapélménye, máig is legállandóbb ihletője. Mind a kettőben ugyanaz ragadott meg: valami nagy tisztaság,
átlátszó becsületesség, ősi-szép egyszerűség (nem primitívség, hanem a megrontatlanság ősi természetessége, tájban és emberben egyaránt), a természetes
emberi érzéseknek és táji sugallatoknak az az üdesége, amely oly ritka volt az
akkori magas-irodalomban. A világháború nyomasztó élményei, a közelgő világés nemzetfordulás megérzése elég alkalmat nyújtott ahhoz, hogy – szénakazlak
tövén üldögélve, éjszakai csillagnézőben, a Kerka patak ősi malmánál, az őrségi
erdőben hóvirágot lesve – elbeszélgessünk a magyar és emberi gondokról, aggasztó jelenről, földerengő jövőről, s közben kiismerjük egymás lelki hajlatait,
belső világát is: én, a nyugatos költőkön nevelkedett, aztán a népi írókhoz vonzódó irodalomtanár, s Gyula, régi őrségi katonacsaládok sarja, földművesek ivadéka, akiből akkoriban már kezdett kitörni a költő.
•

beleszülettek a magyar népköltészet hagyományos formáiba. Ady, Juhász Gyula,
József Attila és Illyés Gyula, akiket fiatalkori kedveltjei között szokott emlegetni,
csak öntudatlan igazolásul szolgáltak a maga spontán ösztöneihez. Gyula úgy
dalolt, ahogy a madár kezd énekelni, amikor túlcsordul szívében a tavaszi természet öröme, a nyár zengő termékenysége, az ősz szomorkás hangulata, vagy a
kíméletlenséggel is ismertető, de edzettségre nevelő téli átmenet.
Nem készültem én költőnek.
Pacsirtája a mezőnek,
Ahogy szárnyalt fel magasra,
Tanított meg versre, dalra…
(Pacsirták)
Nem véletlen, hogy első és később is legfőbb ihletforrása: a természet.
A természet volt mindig a mindenem.
Megvallom őszintén: mostan is az.
Amit a lombok, madarak mondanak:
az mint az arany, oly csillogó-igaz!…
– írja Számvetés című verses „autobiográfiájában”.
Kerkamenti ifjú tavaszaim,
ti vagytok a legszentebb nékem!…
Manapság is alig születik olyan verse, amelyben legalább egy utalással vagy
egy költői képben jelen ne lenne a természet, és persze nem csak általában a természet, hanem éppen az őrségi táj, amelybe gyermekkorában beleszerelmesedett.
Bár becsvágyai természetszerűen irodalmi központok felé vonzzák, elképzelhetetlen, hogy más tájon, városban tartós gyökeret tudna verni.
Nemcsak a földhöz közel álló embernek a természetében élő, földet túró ősöktől átszármazott vonzódása ez a természet világához, hanem a tiszta, becsületes
lélek rokonsága is a megbízható, csalni-képtelen természettel; elemi hasonlatosság.
•

Nem olyan költő volt, aki előbb, már az iskolában tanulja a költői mesterséget,
aztán a benne felhalmozódott élményanyag szép akkurátus rendben ömlik-feszül
bele a tanult formák kereteibe, magával sodorva a sokat tanult ember kultúrkincsét. Gyula úgy énekelt, mintha a nép legelső költője lenne. Versei nem költői elszánás eredményeképpen hordozták magukon a hangsúlyos verselés jegyeit, hanem

Persze, a növekvő lélekben gyermekkori élmények, a katonasors és az élettapasztalatok nyomán hamarosan társadalmi kötöttségek is tudatosulnak: a nagyon-szeretett szülőkön át a társadalmi hovatartozás, a föld népéhez való kötődés
tudata, az életünkön végigvonuló nagy történelmi események nyomán a nemzettel és a szocializmussal való együttlélegzés ösztöne. Az új eszmék hatása alatt
hamar tudatosodik benne az a szakadék, amely a maga szegényparaszti fajtáját
elválasztotta az urak világától. Nem véletlen, hogy lírájában nem egy megkapó
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vers szól az egész életükben serényen dolgozó szülőkről, rokonokról és paraszti
atyafiakról. (”Serdülő koromban markot szedtem, Majd apámmal együtt rendet
vágtam: Sovány fillér volt ezért a bérünk”… írja Számvetésében). Az sem véletlen,
hogy a szegényparaszti ősök utóda lelkesen fogadja a felszabadulást, bizalommal
a szocializmus új világát, és újra meg újra kitör belőle a béke vágya, hiszen „e véres
bolygón a békéért daloló magyar” ő is. Az ötvenes évek eseményei őt is megpróbálták, lelkileg és életsorsában egyaránt. Azok a versei, amelyek az utóbbi évtizedekben születtek, szinte visszhangként nyomon kísérik a korszak belső mozgását.
Nem azzal az intellektuális önmarcangolással, amellyel nem egy ismert mai költőnk gyötrődik át a kor viszontagságain, hanem elsősorban érzelmi átéléssel, úgy,
ahogy az élő fának fájhat a gonosz kezek vágta seb vagy ahogy a virág kinyílik a
tavasz biztató leheletére. Egy olyan tiszta szívű, a naivságig jóhiszemű ember reagálásával, aki minden történelmi eseményből, társadalmi törekvésből, nemzeti
válságból feltétlenül a jót, a becsületeset, a biztatót, a reménykeltőt önti dalba, az
emberi és a társadalmi javulás, előrehaladás, megbékélés forró vágyával, akár a
fordulat évéről, akár az őrségi jugoszláv határ szögesdrótkerítéseinek lehullásáról
vagy az őrségi termelőszövetkezetek megerősödéséről, akár az első szovjet űrrepülésről vagy egy községi tanácsülés parázs vitájáról van szó.
•
S ahogy egyre tágabbra nyílt a vászonruhás falusi gyerekből férfiemberré és
gondterhelt magyarrá fejlődött, határőrből, erdészből tanácselnökké emelkedett
költő társadalmi horizontja, ugyanúgy mélyült, gazdagodott érzelemvilága, kultúrája, költői témaköre befelé is, kiegészülve a feleségről, gyerekekről szóló líra
rokonszenves, meleg hangjával. Így vált lírája a teljes ember megnyilvánulásává,
közösségi és magánlírát harmonikus egységbe fonva. Egészében véve is harmonikus költészet a Kapornaky Gyuláé. Ha panaszkodott is valaha: csak a kizsarolt
paraszti őseiben átélt társadalmi igazságtalanság, az emberek olykori gonoszsága
és a saját költői sorsának mostohasága bírta panaszra. Nem mintha mértéktelen
költői becsvágyakat táplált volna! Egyik versében, amely a vasi irodalmi antológiában jelent meg, ezzel a megkapó költői képpel jellemzi önmagát és verseit:
Kökényvirág vagyok,
Szélben, fagyban élek,
Felveri sátramat
Hajnali friss ének.
A felhőket, igaz,
Soha el nem érem,
A földre borulva
Virágzom fehéren…
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Aligha kívánt ő a kor élenjáró költőinek nyomába loholni. Jól tudja, mire számíthat egy, az élet mindennapi munkájában élő, nem hivatásos vidéki költő (még
egy olyan irodalmi életben is, amelynek hivatásszerűen szemmel kell tartania a
legtávolabbi népi tehetségeket is), és tisztában van a maga tehetségének természetével és korlátaival. Költői önéletrajzának végén maga írja: „…itt egy olyan költőt kell nézni, aki az élet mindennapi gyakorlati munkáját hosszú évtizedeken át
végzi, és csak egy-egy rövid esti vagy vasárnapi oázison jutott hozzá, hogy papírra vesse élményeit, mondanivalóját. A műgond állandó emelésére és csiszolására
kevés ideje volt…” Hogyan is, kitől is tanulhatott volna fiatalkorában (a költővé
érés döntő szakaszában) szegényparaszti környezetben, világháború sodrában,
néhány száz méterre az ország szélétől? Aligha lehetne kimutatni verseiben akár
egyetlen jelentős költő hatását is. Amit tanult, azt elsősorban a népköltészettől
tanulta. Amit más – szerencsésebb körülményű költő – készen kapott, azt neki
intuícióból, a régi népi nótafákra emlékeztető tehetségéből kellett újrateremtenie,
nemegyszer alkalmi versekkel szolgálva környezetének igényeit. Nem csoda, ha
nem mindegyik verse hibátlan (s vajon nem így van-e a legnagyobb költőkkel is?),
s ha több száz, különböző lapokban, folyóiratokban és antológiákban megjelent
versében tallózva helyenként meg-megzavar egy-egy ritmuszökkenés, elkedvetlenít egy-egy disszonáns stílusfordulat, prózai üresjárat. Tudatosan csak a hangsúlyos verselést alkalmazza, annak is elsősorban a dalszerű változatait. Ez azonban
manapság, mikor legkiválóbb költőink is nemegyszer visszatérnek a hangsúlyos
ritmus változataihoz, egyáltalán nem tűnik primitívségnek.
Ugyanakkor – legjobb verseiben – gyöngyözve pereg a sok szép természeti
kép, lüktet a dalszerű ritmus, s nemegyszer meglep egy-egy nála szokatlan, Isten
tudja honnan került költői képpel, szinte „nyugatos” technikájú, különös rímmel
vagy ritmusképlettel, amely aztán szépen belesimul saját hangjába.
Este volt…
A ferde Hold
Sarlójával
Felhőket kaszált
Az égen,
A nyár még mélyen

Szunnyadt az avarban
De az ősz
Már ballagott halkan
Ködfátyolt húzva
A réten…

Én is mentem
Az őszi estben
S a táj előttem
Lebegett,
Mint rózsaszínű karton…
(Visszatérés)
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Fehér a táj, a hó szitál,
A szél fenyőt, juhart cibál,
Az ég-burát befújta ón…
Az ég kúpja fénylő acél:
Ablakában kinyílt a tél…

Kapornaky Gyulának négy verseskötete látott napvilágot eddig.

(Téli táj)
Az ilyen képek arról vallanak, hogy milyen gazdag potenciális energiák törhettek
volna felszínre, ha Kapornaky Gyula kedvezőbb, „költőibb” életformában élhetett,
fejlődhetett volna. Életműve így is, lezáratlanul is, kerek egész. Napjainkban költőink
és az irodalmi köztudat egyaránt kiábrándulni látszanak a vátesz-költő eszményéből, a közvetlen társadalomformálás költői ambíciójából. Kapornaky Gyula nem
volt vátesz, nem is akart az lenni. Kell olyan költő is, akinek lírája tiszta emberek fehér abroszára letett meleg, puha cipó. Nem vívódik megoldhatatlan sorsproblémákkal, nem döbbent meg vadonatúj érzésekkel, nem villant föl hátborzongató lelki
szakadékokat, nem haverkodik rafinált formajátékokkal. Versei olyan lírát képviselnek, amelyben tiszta, szép visszhangot vernek a természet, a társadalmi és nemzeti sors, a családi élet mindenki által átélhető és átérthető, sokakban közös vagy
rokon érzelmei. Fémjelük: a költő nyílt, becsületes, igaz embersége és magyarsága.
„Én mindig a nyers valóságot mondom,
soha senkit félre nem vezettem…”
„…Nézzen bárki, bátran a szemembe,
szívem nyitva, titkokat nem takar!…”

Vadvirágok Őrség rögén. Magánkiadás
(Szomoróc), készült Szentgotthárdon, Németh
Vilmos Könyvnyomdájában, 1937. 53 old.

Ahogy én írok. Magánkiadás (Kercaszomor),
készült Szentgotthárdon, Németh Vilmos
Könyvnyomdájában, 1945. 42 old.

Ének az Őrségről. Szombathely, Vas Megye
Tanácsa VB Művelődési Osztálya, 1984. 97 old.

Szerelmes dal a szülőföldről. Szombathely,
Vas Megyei Pedagógiai Intézet, 1996. 81 old.

Megérdemelné, hogy összegyűjtött legújabb versei végre kötetben is napvilágot lássanak.
Budapest, 1982
Makay Gusztáv
c. egyetemi docens, ny. gyakorlóiskolai tanár*
* Makay Gusztáv (Pécs, 1910. márc. 12. – Bp., 1984. dec. 2.): irodalomtörténész, kritikus, tanár.
Egyetemi tanulmányait a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen mint Eötvös-kollégista végezte magyar-francia szakon. 1933-ban szerzett tanári oklevelet. A párizsi École Normale Supérieure-nek volt egy évig ösztöndíjasa. Egerben és Pécsett tanított. 1941-től a budapesti Trefort utcai mintagimnázium (utóbb: ELTE Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium) vezető
tanára nyugalomba vonulásáig (1975); egyszersmind az Eötvös Loránd Tudományegyetem
szakmódszertani oktatója, docensi címmel. Ifjúkori esszéit, kritikáit a Sorsunkban (melynek
társszerkesztője is volt) és a Magyar Csillagban adta közre. Tehetségére – Beszélgetőfüzeteinek
egy anonim utalása szerint – már Babits Mihály felfigyelt. Számos magyar nyelv és irodalom
tankönyv és francia szakmódszertani munka szerzője, illetve közreműködője volt.
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DOKUMENTUMOK, ÍRÁSRÉSZLETEK
KAPORNAKY GYULÁRÓL
…Isten, haza és szülőföldszeretet: lehet-e ennél szebb és mélyebb dolgokról írni
fiatal földmívesnek egy határszéli kis faluban. Szűk határok közé szorított élet,
mégis szárnyaló érzések uralják, mert felfelé néz, aki e verseket írja…
Jó néha fölébe hajolni ilyen egyszerű, halk szavú verseknek, amiket a falu
fia, a szántóvető legény énekel. A falu nemzeti életünk örök tavaszi talaja. Hitből, reménységből születik a mindennapi kenyere, hitet és reménységet ad józan
meglátásaival azoknak, akik az élet magasabb ösvényein járva nagy vesztések
idején ellankadnak és megfáradnak. Mert a faluban őserő él, göröngyös földjein
gyöngyszemek vannak, sötét estéin pásztortüzek égnek. Elpusztulna a magyar
élet, ha a falu is elfásulna, nem dalolna, érzéseit saját nyelvén nem beszélné…

tanfolyamán… December 19-én fejeződött be a második tanfolyam, amelyen 72
fő vett részt… A tanfolyam záróelőadásán megjelent Zentai Vilmos államtitkár…
Homonnay Hugó vk. ezredes és dr. Jánosi Ferenc őrgy. a tanfolyam parancsnoksága nevében köszöntek el a hallgatóktól…
Kapornaky Gyula őrmester saját szerzeményű versét szavalta el, majd a tanfolyam hallgatói szavalókórussá alakulva, Szigethy Miklós szds. vezetésével előadták Ady: „Fölszállott a páva…” című versét.
72 fő. Szerény kezdet és mégis biztató ígéret, hogy honvédségünk megfeszített
átnevelő munkával valóban az lesz, amivé lennie kell, ha egyáltalán létezni akar,
– népi demokráciánk halálig hűséges őre és építője.
(Kossuth Népe, 1945. december 12. 4. oldal)

(Pataky László református lelkipásztor: Néhány szó Kapornaky Gyula verseihez. Vadvirágok Őrség rögén, 1937.)
Kapornaky Gyula. (1914-) Született Szomorócon. Elemi iskolájának végeztével
törte az ugart, mint ősei, de azért egyre olvasgatott és verselt is. Verseit a Vasárnap, a Népirodalmi Vállalattól kiadott naptárak, továbbá egyes fővárosi és vidéki lapok is közölték. Költeményeinek első gyűjteményéhez, amely Vadvirágok
Őrség rögén címmel Szentgotthárdon 1937-ben jelent meg, költői lendületű előszót Pataky László kercai ref. lelkész írt. Az Őrségben majdnem minden család
asztalán ott található ez a kis verses füzet, amelyben a költő szerelmét, trianoni
bánatát, Istene, hazája, szülőföldje és a trianoni határon túl fekvő Domonkosfán
maradt nagyanyja iránti szeretetét, sorsával való megelégedését egyszerű, őszinte
hangon foglalja dalba. Verseit népművelési napokon, gyűléseken, ifjúsági konferenciákon, hazafias ünnepeken is szívesen hallgatják…
Szomorócot, amelynek lakosai minden időben nagy magyar hazafiasságról tettek tanúságot, a szerbek 1919-1921-ben megszállva tartották. A felszabadulás emlékére minden év február 9-én hazafias ünnepet szentel a szomoróci hazafias község.
(Vakarcs Kálmán: A Szentgotthárd-muraszombati járás ismertetése. Poéta-őstehetségek. Szentgotthárd, 1939. 107-108. oldal)
…A Daróczi-úti Híradó műszaki szakiskola romépületének egyik szárnyában
néhány termet úgy-ahogy helyrehoztak, s a romok között megindult az új honvédség szellemi újjáépítése. Honvédek, tiszthelyettesek és tisztek igaz bajtársiasságban vesznek részt a honvédelmi minisztérium 6 hetes demokratikus átképző

A bajánsenyei általános iskola 1971-ben első televíziókészülékét kapja a Határőrségtől,
Kálmán József tanár veszi át az ajándékot (fenn), Kapornaky Gyula tanácselnök
Bohár Gyula körmendi rendőrkapitánnyal tárgyal (lenn)
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…Hársfaágak csendes árnyán, a kercaszomori árokparton ülünk Gaál Sándor
községi tanácselnökkel és elődjével, a ma már nyugdíjas Kapornaky Gyulával.
A tanács irodái Bajánsenyén találhatók, mert ma már Kercaszomor és Kerkáskápolna is Bajánsenyéhez tartozik.
Vas megyében, az Őrség legdélibb csücskében vagyunk, ide már csak 700
méter a jugoszláv határ. Témánk egy mondatban összefoglalható: Kercaszomor
szomori részének 52 lakóháza közül már csak 25-ben élnek emberek. A többi már
üresen áll…
Üres a hátunk mögött látható ház is, a Pongrácz családé. A háromszobás épület már vagy 15 éve elhagyott, a tulajdonos jó nevű orvos a fővárosban… És mennének a boltosék is Pestre, de ötvenezerért se akad vevő szép házukra, jóllehet
csak a vízvezeték beszerelésére harmincezret költöttek annak idején. S ezenkívül
csak egy közművesített lakás van Kercaszomoron…
Reggel elküldik a busszal a gyerekeket a bajánsenyei körzeti iskolába, ahonnan gyakran télen is csak este érnek haza a kicsik. Mert a néhány kilométeres
úton is felmondja a szolgálatot a kimustrált, vén jármű. Ilyenkor aztán futni kell
a tsz teherautójáért, a határőrség segítségéért.
Nyáron még rosszabb a helyzet. Amíg tart a tanév, naponta kétszer még csak
elballag a busz Kercaszomor széléig vagy idáig, ahol most üldögélünk, de nyáron
még erre sem hajlandó. Kapornaky Gyula meg se tudja mondani, hogy az utóbbi
években hányszor reklamáltak és hány ígéretet kaptak ez ügyben. Idős embereknek négy-öt kilométer kell gyalogolniuk a tűző napon, ha csak a tanács körzeti
megbízottjáig el akarnak jutni ügyes-bajos dolgaikkal…
Megyünk a hangulatos, szép kercaszomori főutcán, látjuk az üres, elhagyott
házakat és – mi tagadás – nem tudunk kellőképp elszomorodni. Legalábbis anynyira nem, mint egy-két újságcikk, egy-egy megilletődött hangú, könnyes szavú tárca, amely oly nosztalgikusan szokott manapság a kihalófélben levő vagy
– uram bocsá’ – megszűnt falvakról beszélni… Miért keseregnénk, látván Kercaszomor üres házait, amelyek udvarán 90 százalékban kolibaktériummal fertőzött kutak állnak, ha Bajánsenyén nő a lakosok száma, ha Bajánsenyén korszerű
társasházak épülnek, ha ott van rendelőintézet, jól működő tsz, sőt: már az idén
megépítik a vízvezeték első, 800 méteres szakaszát. Lám, aki mindig is itt élt, a sikeresen verselgető Kapornaky Gyula milyen pontosan fogalmazza meg ezt Őszi
nesz című verse két sorában: Ahogy magam fogyok, úgy nő a világom.”
Igaz: a pusztuló, omladozó házak látványa nem éppen lelkesítő. De amit egykori lakóikról tudunk, az igen. És ez fontosabb.
(Üres házak között Kercaszomoron. Cserhalmi Imre riportja. Népszabadság, 1971. augusztus 25. 4-5. oldal)
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A Kis-Kerka (Kerca) patak új medrében, a Vas megye egyik legrégibb templomának maradványaihoz, a Pusztatemetőhöz vezető csertai híd közelében hatalmas ősi tölgyfák feketévé szenesedett maradványait mosta ki a víz. 1970 júliusában Kapornaky Gyula bajánsenyei tanácselnökként segít a Szombathelyről érkezett vendégeknek, hogy múzeumi és szobrászati célra a
maradványokból jókora darabot elszállítsanak.
Fenn: a költő-tanácselnök figyeli a megkövült fára merészkedő társakat
Lenn: Kenderes Péter kercaszomori határőrparancsnok és Cs. Kovács László szobrászművész viszi a megkövült relikviákat, mögöttük (balról) Kapornaky Gyula, Bárdosi János szombathelyi néprajzos múzeológus és Szikszay Károly őriszentpéteri szobrász.
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…Négy-öt esztendeje még megelégedtünk a varázslatos táj bűvöletével.
Az errefelé vetődő utas sokáig tüdeje csücskében őrizte a hegyi levegőt, ínyén a
vasi paprikás pecsenye ízét. A pöfögő, kormos vicinális mintha egyenesen nagyapáink meséiből csörömpölt volna elő. A dombhajlatokon csoportokba verődött
fenyők, akár a hazaterelésre váró nyájak. Az utas szeme elpihent a lágy hullámú
őrségi tájon, a halvány- és sötétzöld rétek egymásba olvadó foltjain, a magaslatokra telepedett kontyos, hófehér falú házakon, s az idegeket végigsimította a
tiszta, karcolatlan csend.
Azóta viták, újság- és folyóiratbeli beszámolók, tanulmányok földje lett az Őrvidék.
Ahogy errefelé hívják: Gyantásország megelégelte a hallgatást, szót kért, fölemelte hangját…
Kevés vidéke van e hazának, ahol annyi öntudattal, szemérmesen takargatott
büszkeséggel tudják mondani, hogy idevalósiak, ez a táj szülte őket. Őrségben sok
a megszállott, szenvedélyes ember – talán éppen az adott helyzet ellenhatásaként
érlelődött bennük a szándék a csakazértisre, a ha törik, ha szakad végigvitelére…
Ellátogatni Őrség hírességébe, a gölöncsérek fellegvárába, Magyarszombatfára – ehhez Kapornaky Gyulát kérem útitársul. Az egykori parasztfiút, a későbbi
erdészt, határőr tisztet és a mostani nyugdíjas tanácsi hivatalvezetőt. Őrség szülöttjét, örök szószólóját, költőjét.
Hatvanegynéhány esztendejével is frissen, kiskabátban vág az útnak a galambősz férfi – szinte csikóvirgoncsággal száguldja be Szombatfát.
Megnézzük a Fazekasházat – aligha akad párja az országban. Aztán a kerámiagyár pakurától izzó kemencéi mellett sorra vesszük a fehér hajú kercaszomori költő ismerőseit. Kielégítő keresetről beszélnek a fazekasunokák, s arról, hogy
hamarosan megkezdik a második üzemcsarnok építését. Lesz-e munkaalkalom?
Itt inkább attól fájdulnak a fejek, hogy elég jelentkezőt találjanak a falvakban,
olyanokat, akik egy életre idekötik a sorsukat.
Odahaza aztán, tágas rétekre, sűrűsödő erdőkre néző házában a kercaszomori
őrvitézek utóda rám emeli a poharát:
– Bizakodó vagyok már – hunyorít.
Vaskos füzetet nyom a kezembe: lapozgassak bele. A kemény fedélről ezt a
címet olvasom le: „Jelentés Őrségből”.
Hátrakulcsolt kézzel áll az ablaknál Kapornaky Gyula, s azt mondja:
– Arra gondoltam, hogy nekünk is szólni kell már, nekünk, akikbe életet lehelt
ez a föld. Annyit írtak, cikkeztek rólunk – vessen hát számot a múlttal, a jövővel
egy őrségi ember is. A panaszok mellé rója fel az örömöket is.
Azt, hogy az Őrség honfoglalás óta egy helyben lábat vető népe él és élni fog
ezentúl is.
(Jelentés Őrségből. Kósa Csaba riportja. Népszava, 1975. március 7. 3. oldal)
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(Szabad Föld, 1981. április 26. 4. oldal)
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…Az I. világháború kitörésekor 1914-ben született Szomorócon. (Ma Kercaszomor.) Volt napszámos, részesarató, mezőőr, erdőőr, határőr, éjjeliőr, majd tanácselnök. Az élet igen gazdag élménnyel rakta teli útitarisznyáját. Mint a népből
jött tehetséget kétszer is akadémiára küldték. 1947/48-ban Budapesten a „Petőfi
Akadémiát” végezte el,hiszen ekkor az ország határát őrizte, majd 1963/64-ben
Szombathelyen a
Tanácsakadémiára iskolázták be, mint Bajánsenye tanácselnökét.
Témái a szűkebb haza és pátria, az őrségi táj, mely folyamatosan adja az ihletet versírásához. Természetesen csorog, mint az itteni kristálytiszta vizű patakok
forrása, harmonikusak, nyugtatók és üdítők versei, mint az őrségi hajlatok, a sokszínű vadvirágokkal.
Egyszerű ember egyszerű versei, amelyekben nem csupán a tehetség, hanem a
költői érték gyémántjai csillognak. Vannak sorai, amelyek a szív mélyéig hatnak!
– írja róla a „Kossuth Népe” vasárnapi melléklete, 1945. november 11-én.
„Úgy írok én, ahogy érzek,
Nem űz engem pénz, sem érdek!” – írja egyik versében. Kapornaky Gyula az
Őrség fia s egyúttal szerelmese is. Sok verse szól a végtelenül szép, dimbes-dombos őrségi tájról, annak embereiről. A hangja egyszerű és tiszta, néha egy kicsit
szónoklás.
A nagyobb műgondot kötöm a lelkére – írja a Vas Népe 1957. év egyik számában Káldi János költőnk.
(Csiszár Károly: Az Őrség költői. Vasi Honismereti Közlemények, 1983.)
Nemrég jelent meg a Határőrség kiadásában a Süssön a nap című verses antológia,
amelyben Kossuth-díjas költők mellett Kapornaky Gyulának is tizennégy verse
szerepel. Őszintén örülünk ennek a sikeres publikációnak, hiszen 1975 óta folyamatosan a mi szövetkezeti lapunkban is jelentek meg különböző témájú versei.
(Kapornaky Gyula, az Őrség költője. Vasi Szövetkezeti Élet, 1983. február,
4. oldal)
…A költő rendkívül érzékeny a természet jelenségeire: együtt él, lélegzik az őrségi
természettel. Verseinek jelentős része ennek a természetnek a szépségeit örökíti
meg mély beleérző-képességgel, természetérzése szinte kifogyhatatlanul ontja egyegy évszak képeit, nemegyszer megragadó eredetiséggel egy-egy költői képben,
hangulatban. Verseinek másik része az e tájon élő emberek – szegényparasztok
– tipikus népi lelkivilágát, munkastílusát rögzíti a köztük élő népfi megfigyelő érzékével. Ha saját szüleiről vagy rokonairól ír, akkor is az őrségi sorsot ábrázolja…
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Lírája összefüggésben áll a 30-as években elindult népi-irodalmi mozgalommal. Nem tartozik a kísérletező lírikusok közé, formakészsége nem mindig hibátlan, de a maga skáláján belül itt is, ott is szuggesztíven szólal meg a tiszta népi
dallam… Az ütemes verselési mód az övé. Ezt tanulta meg az ősöktől, szüleitől,
a rokonoktól, az ismerős falusi énekesektől. Népi énekes ő, nótafa. Hihetetlen
egyszerűen, sallangmentesen, „átláthatóan” kerülnek ki tolla alól írásai…
(Szele Ferenc, az Őrségi Baráti Kör elnöke: Előszó az Ének az Őrségről c.
kötetben, 1984.)
Hetvenötödik életévének betöltése alkalmából köszöntjük az Őrség szülöttét,
a Szombathelyen élő Kapornaky Gyulát, akinek hófehér haja már sejtetni engedi
korát, de versei azt tanúsítják, hogy örökifjú, aki nagy vitalitással éli – s versekben
örökíti meg – mindennapi életét, a körülötte zajló eseményeket. Ma is mindennap dolgozik az Őrség házait is bemutató vasi, szombathelyi falumúzeumban…
– Én, mivel mindig Őrség fiának éreztem magam, 1945 nyarán, a múlt nyomora, a háború pokla, sebesülésem után önként vállaltam a felszabadulás utáni
határvidéki katonai szolgálatot. A határőrszolgálattal folytatni véltem egykori
őrségi-őrző elődeim útját. Emberpróbáló évek voltak. Helyreállítás, csempészek,
háborús bűnösök elleni küzdelem, állománynevelés, tanulás. Nem ismertem lehetetlent. Tanulhattam, és tiszt lettem. Mint nevelőtiszt szerveztem, agitáltam.
Vasszentmihálytól Nemesnépig jártam a határt, az őrsöket. Legtöbbször gyalog… Előadásokat tartottam, a katonák ügyes-bajos dolgaival foglalkoztam…
Az ügyes-bajos dolgok intézése közben verset is írt: „Ébred lassan a Dunatáj,
/ gyűlöletet körbehajtják, / szabad és független népek / egymás kezét megfoghatják. / Így állnak őrt a határon, / egy cél vezet nappal, éjjel: / szabad népek barátságát / ne téphesse senki széjjel! Ez a verse 1948 márciusában a Határőr című
újságban jelent meg.
– Őseim példája nyomán ízig-vérig határőr lettem. Rajongtam a határőrszolgálatért…
Amely végül is egy őszinte „költői” vélemény miatt megszakadt…
– 1951-ben, mint nevelőtiszt, nem értettem egyet az akkori, határ menti falusi
politika gyakorlatával… Két hét múlva leszereltek, s a pártból is kizártak… Az
azt követő fél év alatt a gyötrődések miatt fekete hajam kifehéredett…
Az ember, átmenetileg igen, de a költő nem töretett meg. Ott folytatja életét,
ahol született. Ott írja újabb verseit, egy jellegzetes táj tipikus költőjeként. Egy
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mélységesen tiszta és emberséges népi lelkivilág rokonszenves kifejezőjévé válik…
Kapornaky Gyula nem költőnek, hanem
olyan verselő embernek tartja magát, akinek
élete, a megélt történelem során más vonzások
felé is eltért, s aki csak napi munkája mellett írhatott. Mostoha életkörülményei, vidéki elszigeteltsége meggátolták abban, hogy betörjön
az irodalmi életbe…
A nehéz, hűségpróbáló évek sem vitték el
más tájra: őrizte az Őrség. Kapcsolata a határőrséggel sem szakadt meg. Szombathelyre költözéséig önkéntes határőr.
Kapornaky Gyula íróasztala az őrségi táj. Versírásához ez adja az ihletet. Minden verse megtiszteli olvasóit egy-egy elgondolkodtató, de megnyugtató s üdítő
szándékú hangulattal.
(Az Őrség költője. Simola Ferenc interjúja. Határőr újság, 1989. május,
még: Földre hajló kökénybokor. Vas Népe, 1989. május 6. 8. oldal)

…Ritkán esik meg manapság, ebben a fölbolydult világban, hogy egy mai költőt
zsúfolásig megtöltött terem fogadjon: a csoda azonban megtörtént. Az óév végén
Kapornaky Gyula, az Őrség költője volt a vendége az Óbudai Krúdy Gyula Irodalmi Társaságnak. A csaknem estét betöltő műsora minden verset, igazi tájlírát
szerető és értő vendégnek igazi élmény marad.
Kapornaky Gyula, aki maga is tagja a Krúdy Gyula Irodalmi Társaságnak,
boldogan vette tudomásul, hogy a szeretet sokfajta megnyilvánulásában részesülhetett értő közönsége részéről. Kapornaky Gyula költő ezen az esten is bizonyította, mint ember és mint lírikus is, ha fölötte bárhogy szállnak is az évek – a
surrogó szelekkel és a kökényvirág tiszta fényével is be tud világítani a lelkek
rejtett zugaiba és ott rendet teremteni.
(Az Őrség költője Óbudán. Barcs János írása. Óbuda újság, 1990. január,
még: Vas Népe, 1989. november 18. 8. oldal)
A Rábavidék című hetilap 1937-ben a következőket írta:”Figyelmet érdemlő, hogy
Kapornaky Gyula milyen zamatos nyelvezettel, gondolatainak milyen mélységével mutatja meg nekünk szülőföldje, az Őrség, az őrségi esték, rétek, erdők, virágok iránt érzett szeretetét. Azt írja le, amit lát, ami körülveszi életútján haladva.
Mezőn, erdőn, patakszelte réten vagy az emberek között mozogva csordul ki sokszor dalszerű vers az ajkán”.
– Gyermekfejjel írtam első verseimet. Egész héten gyűjtöttem az élményeket,
aztán vasárnap, kis pepita füzet fölé hajolva versek születtek. 1934 óta jelennek
meg költeményeim… Saját kiadásban jelent meg 1945-ben az Ahogy én írok
című kötet. Erről a Kossuth Népe c. napilap vasárnapi melléklete a következőket
írta: „…Kapornaky Gyula versei egyszerű ember egyszerű költeményei, amelyekben nem csupán a tehetség, hanem a költői érték gyémántjai csillognak. Vannak
sorai, amelyek a szív mélyéig hatnak. Kíváncsian várjuk, hová fejlődik ez a népi
származású költő, aki már ebben a versfüzetében sem ígéret csupán, hanem beteljesedés.”
(Verseiről mesél az Őrség költője. Lejegyezte: Artner Katalin. Vasvármegye,
1992. február 9. 4. oldal)
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Jó néhány éve ismerem ezeknek a verseknek az alkotóját, Kapornaky Gyulát,
a költőt és az embert. Mindkettőben ugyanaz ragadott meg: valami nagy-nagy
tisztaság, átlátszó becsületesség, szép egyszerűség, megrontatlan ősi természetesség, a közösség és táj-sugallta érzéseknek a gazdagsága és üdesége, amely olyan
ritka az ún. magas-irodalomban. Elég sokszor beszélgettünk magyar és emberi
gondokról, múltról és jelenről, hogy kiismertük egymás lelki hajlatait, gondolkodásmódját: én az irodalomtanár, ő a régi őrségi katonacsaládok sarja, földművesek ivadéka. S közben az eltelt évek alatt megszerettük egymást…
Manapság is alig születik olyan verse, amelyben legalább egy utalással vagy
egy költői képben jelen ne lenne a természet – és persze nem csak általában a
természet, hanem éppen az őrségi természet, az a gyönyörű táj, amelybe gyermekkorában beleszerelmesedett. Bár becsvágyai – magától értetődően – irodalmi központok felé vonzották, de mily nehéz volt a várost megszoknia, s meg is
szenvedi az elszakadást, mert tele van nosztalgiával a szülőföld iránt. Nemcsak a
földhöz közel álló embernek a természetében élő, földművelő ősöktől átszármazott vonzódása ez Kapornaky Gyulában a természet világához, hanem a tiszta,
becsületes lélek rokonsága is a megbízható, csalni képtelen természettel: elemi
hasonlatosság.
A növekvő lélekben a gyermekkori élmények, a katonasors és az élettapasztalatok nyomán hamarosan társadalmi kötöttségek is tudatosultak: a rajongva-szeretett szülőkön át a társadalmi hovatartozás, a föld népéhez való kötődés tudata,
az életünkön végigvonuló nagy történelmi események nyomán a nemzettel és a
néppel való együttlélegzés ösztöne. Nem véletlen, hogy lírájában nem egy megkapó vers szól az egész életükben serényen dolgozó szülőkről, hozzátartozókról
és paraszti atyafiakról… Egy olyan tisztaszívű, a naivságig jóhiszemű ember, aki
minden történelmi eseményből, társadalmi törekvésből, nemzeti válságból feltétlenül a jót, a becsületeset, a biztatót, a reménykeltőt önti dalba az emberi és
társadalmi javulás, előrehaladás, megbékélés forró vágyával… Legjobb verseiben
gyöngyözve peregnek a természeti képek, lüktet a dalszerű ritmus, s többször
meglep egy-egy szokatlan, kiforrott, a legnagyobbakéira emlékeztető költői képpel, vagy szinte „nyugatos” technikájú, különös rímmel és ritmusképlettel…
(Az Őrség költője. Hargitai József lírai portréja Kapornaky Gyuláról, in:
Emberközelben…, Szombathely, 1997. 429-435. oldal)

(Pósfai János írása. Vas Népe, 1996. január 8. 8. oldal)
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[Az 1920. augusztusi, szerb megszállók elleni szomoróci felkelés után] …A helytállásuknak híre ment, s az nem volt hiábavaló. A nemzetközi határkiigazító bizottság újravizsgálta ügyüket, és 1921 végén a javukra döntött. A megszállók hiába vonakodtak. Trianon ide, Trianon oda, egy faluval arrébb, a szintén magyar
Szerdahelybe kellett áttelepülniük, az az övék maradt. Így 1922. február 9-én
végleg felszabadult Szomoróc. Több mint két évtizeden át ezen a napon, és nem
március idusán ültek ünnepet. Kapornaky Gyula saját verseit szavalta, a tisztelendő beszédet mondott.
A következő világégés kellős közepén – újabb átrendezéstől félve – a falu
egyesült Kercával. Akkor született a világhatalmak és a világmegváltók ellenében
Kercaszomor…
(Sokhangú harang. Soós Kálmán tárcája. Népszabadság, 2002. február 9. 8.
oldal)
„A történelem olyan malomkő, amely vagy fényesre csiszol, vagy megőröl.
Minden attól függ, milyen anyagból vagyunk. Ahogy a drágakövek minőségét a
keménység és a ritkaság adja meg, úgy az embert és közösségét az erények teszik
nemesebbé.”
Levelében ezekkel a mondatokkal köszöntötte Orbán Viktor az őrségi kis
falu, Kercaszomor polgárait abból az alkalomból, hogy kilencven éve az ott élők
– a miniszterelnök szerint a legnemesebb erényekből példát mutatva – fegyvert
fogtak szülőföldjükért, és kivívták, hogy Szomoróc Magyarország része maradhasson.

(Vas Népe, 2001. augusztus 28. 8. oldal)

A Communitas Fortissima (Legbátrabb község) címet már a mai Országgyűléstől elnyerő falu nagy ünnepségén Schmitt Pál köztársasági elnök tartott ünnepi
beszédet, hogy említette: a nemzet, tizenötmillió magyar nevében. A református
templomban arra hívta fel a figyelmet, a hazaszeretet ma is ott van a hétköznapokban, a meglocsolt muskátliban, a kimondott szép magyar szavakban. Az
istentiszteletet szolgáltató Balog Zoltán államtitkár, református lelkész pedig arra
figyelmeztetett: nemcsak az elődök tették helyesen, hogy megértették a hívó szót.
Nekünk sincs más választásunk, elhivatottnak kell lennünk.
Kercaszomor önkormányzata ezt az alkalmat ragadta meg arra, hogy az Őrség költőjét, Kapornaky Gyulát posztumusz díszpolgárrá avassa. A hajdani közigazgatásbeli társra és őrségi barátra Prém Jenő, Őriszentpéter város korábbi vezetője emlékezett.
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A faluházban tárlaton mutatták be azokat az illusztratív tablókat, amelyeken
a szomoróci születésű költő kézírásos versei mellé Pongrácz Zoltán festőművész
rajzai kerültek. A Művészetbarátok Egyesületében évtizedek óta kiállító budapesti alkotó családja ugyancsak szomoróci volt, ifjú korában sokszor felállította
rajzállványát nagyanyja csertai háza körül…
Kapornaky Gyula nem tanulta a verselést, szántóvető emberként vetette papírra
első strófáit, és Kercaszomor református lelkészének, Pataky Lászlónak a támogatásával 1937-ben Vadvirágok Őrség rögén címmel jelent meg az első kötete. Pataky
azt írta akkor: mezőn termő vadvirágok az egyszerű szavú versek, melyeknek fokozott figyelem jár, hiszen csak az elemi iskola és egy elnyűtt Petőfi-kötet segítette alkotójukat. Ebben a kötetben több verse is a trianoni határszélről, a megszálló
szerbekről, családja egy részének elszakításáról szól. (Ha nem robban ki az 1920. évi
szomoróci fegyveres felkelés, az akkor hat éves Kapornaky Gyula és családja a megszálló jugoszláv állam fennhatósága alatt maradt volna.) Mint háború utáni határőr
tiszt, akinek rokonsága a túloldalon maradt, pontosan látta az elszakítás veszélyeit
és ártalmait, és ez a természetes igazságérzetének hevét gyakran serkentette.
Az 1956-os forradalom előtt egy hónappal ír még egy politikai reakciót keltő
verset a házuktól arasznyira húzódó rakétás aknazárról, a határsorompó lebontását „innen-onnan” váró magyarokról. A megyei lapban megjelenő versnek mégis
az „emberséget” és az „igazság szavát” követelő sorai miatt zaklatják, feddik meg.
Azt kéri ugyanis a költő, hogy a bűntelen, serény és dolgos parasztok otthonát ne
vegyék el, ne telepítsék ki őket, hanem hagyják végre dolgozni azokat, művelni a
már csak kórótermő mezőt. Aztán, miként mások, ő is elveszíti ifjúi hevületeit,
és a tanácsi rendszerben talál képzést és keresetet adó munkát, hogy otthon aztán szabadon verselhessen, megérve a rendszerváltást is. Sok országos és megyei
lapban, antológiában, időnként szlovéniai újságokban és kalendáriumokban is
közölték írásait, négy kötete látott napvilágot. Kapornaky Gyulával első ízben
mutatkozott be a történelmi levegőjű, de mégis üde-barátságos Őrség a magyar
irodalomban… Élete utolsó éveit már Szombathelyen élte, de – miként legutóbbi,
1996. évi kötetének a címe is őrzi – szerelmes dalait mindig a szülőföldjéről írta…
A huszonöt kiállított tablót Pongrácz Zoltán Kercaszomornak adományozta,
hogy érzékelhessék az ott élők és látogatóik, milyen hatással volt két önképzésben
jeles, törekvő alkotóra ez a táj és aki a természettel karöltve létrehozta, a nyugati
végeket mindenkor óvó, nemes őrségi ember…

Kercaszomor Önkormányzata dr. Endrefi Istvánné Kenderes Szilvia javaslata
nyomán társadalmi gyűjtést szervezett, hogy emléktáblát állíthassanak a költőnek és verseit gyűjteményes kötetben megjelentethessék. Az emléktáblát 2016
augusztusában, a Kercaszomorról elszármazottak első találkozója alkalmából
avatták fel a költő kercai lakóházának (nem szomoróci szülői háza) falán.
A képen a költő unokája, Réka és fia, Gyula koszorút helyez el az emléktáblán,
dr. Kondora Bálint, Vas Megye közgyűlésének alelnöke, az ünnepi alkalmon Kapornaky Gyula méltatója társaságában.
A gyűjteményes kötet Kökényvirág vagyok címmel Szomoróc Magyarországhoz visszatérésének 96. évfordulóján, 2018 februárjában jelenik meg.

(Őrségi képek. Soós Kálmán írása. Művészet és Barátai, Budapest. 2010. november)
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SZERKESZTŐI UTÓHANG

TARTALOM

Ezernél több verset hagyott maga után Kapornaky Gyula. Hét alkotói évtizedében közülük mintegy kétszázat megjelentetett szerte a Kárpát-medencében.
Strófái a négy könyvén kívül nemcsak ismert és könyvtárakban őrzött antológiákban és lapokban láttak napvilágot Szombathelytől Nyíregyházáig, Lendvától
Ungvárig, hanem – különösen a kilencvenes években – számtalan regionális és
helyi közéleti vagy kulturális újságban. Bő terméséből nyújtunk át néhány csokrot ebben a kötetben.
A náci-német és szovjet-orosz megszállás előtt összeállított két, ma már elérhetetlen verses füzetének anyagát, későbbi apróbb stiláris és írásmódbeli javításait figyelembe véve, lényegében újraközöljük. Az őrségi sorsközösség költői
őstehetséggel alkotott lenyomatai ezek, a dalolni képes szomoróci ifjú első, szívbizsergető felütései.
Gyűjteményünk utolsó verscsokrában pedig maga elé és elénk tart tükröt.
Itt már ritka az őrségi dallam, szellemi csatákat vív magával a városivá lett erdőbarát, ezek az „őszikéi” inkább gondolattöredékek, aforizmák, dalfoszlányok.
A költő egy évtizeden át kötetet tervezett belőlük Ember a tükörben címen, de a
jegyzetei alapján egybegyűjtött csokor csak most juthat el az olvasóhoz.
E három nagyobb köteg megszabta, hogy a közbülső témacsokrokba milyen
szálak kerülhetnek. Az ifjúi berobbanás és az öregkori szemlélődés versvirágai
közé főként a szülőföld és a család, az őrségi ember és táj ihlette írásokat illesztettük be. Színfoltokat nyújtunk persze Kapornaky Gyula közéleti fellángolásaiból,
önmarcangoló és költői harmóniát kereső alkotásaiból, no meg a gyermekeknek
szánt versikéiből is.
Akik szeretik az Őrség varázsát, Kapornaky Gyula verseiben is örömüket lelik.
Bárcsak lennének daloló költőutódai a magyar kultúra nyugati, dimbes-dombos őrvidékén!
Kercaszomor értéktára és abban Kapornaky Gyula verskincse adjon ehhez ihletet! Legyenek dalai ma is ébresztő kürt szavai.
Soós Kálmán
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