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-  Nem ebédel meg legalább uraságod? Remek konyhánk van -  és kezével a vitriolos 
üveg után kutatott.

-  Nem, nagyon sietek.
-  Nem  iszik legalább m ég egy pohárkával uraságod? -  és lecsavarta a vitriolos üveg 

tetejét
-  Nem, muszáj indulnom.
-  Nem  kér legalább egy esernyőt uraságod? -  és beszaladt a hátsó helyiségbe. 
M ire késsel a kezében visszatért, az idegen már a motorját nyergelte, m ire puskával

a kezében az utcára ért, a motoros már befordult a sarkon, m ire terepjáróval az utca 
végére ért, már bottal üthette a bőrmotoros nyomát..

Rozgonyi Iván

SÚLYOS VÁD

Nem  az a vád, uram, hogy nem is élt;
de kupolát uram, 

kis életének kupolát miért 
nem épített nagy kupolát uram?

A  vád, hogy nincs templom, nincs kupola, 
tehát mert nincs templom, nincs kapuja

-  nem halljuk azon át 
az orgona szavát.

Nem  az a vád, uram, hogy nem is é lt 
de orgonán, uram, 

kis életének énekét miért 
nem ékíti? -  Nincs kíséret, uram!

A  vád, a vád kíséri énekét 
hogy nem költött belőle nagymisét

-  ha nincs halleluja, 
nem lesz hejehuja!



Reuvcn Tsur: Az Ady varázsa -  vélt vagy valóságos? • 585

ÜJJASZULETES

Senki maga nem megy, nem viszi a lába 
síron túli szépség nagy múzeumába; 
úgy áll be szobornak, mintha fogát húznák, 
csontjáig csiszolnák, leikéig lenyúznák.

Csontig lecsupálva, bőréből kibújva 
fogók közt születik régi forma újra; 
fogótól, kaszától, keserves halállal, 
ásóval, kapával, vad válóper által

megy csak be a földbe, földből égi másnak, 
hogy maradjon tetsző a maradék másnak. 
Mégis aki készül bármi rosszra, jóra, 
erre készül, mondják, kaszára, fogóra.

Reuven Tsur

AZ ADY VARÁZSA -  
VÉLT VAGY VALÓSÁGOS?

A  mai olvasóközönség vegyes érzelmekkel viseltetik Ady költészete iránt. Vannak, akik 
különleges varázserőt éreznek benne, mások megítélése szerint a „varázs” csak egy 
különcködő költő modorossága. A  jelen  cikk feltételezi, hogy az utóbbi álláspont Ady 
sok versére nézve bizonyára helytálló, de némely versében teljes erővel érezhető a va
rázs. Ady modorosságaira, mint sok más költőéire, páratlan élességgel mutatott rá Ka
rinthy, például a következő sorokban:

„Felgerjedt szittya vérem,
Felgerjedi szittya vérem,
S rászóltam TÓrpe-fejiire:

Hát maga megbolondult,
Hát maga megbolondult,
Hogy mindent kétszer mond, kétszer mond?’'


