
az úristen segítsigivel, jó kedvvel kell szerencsére vetnem az kezensíges
keresztényeknek ellensíge és dühessige ellen, az tereknek ellene". (Ráskay
Katalin talán Ráskay Lea, a Margit-legenda Írójának családjából való.)

Az okmányt a hagyakozón kívül Kerecsényi László, a nyilván szintén
horvát Kuchilith Péter aradi prépost és Géczi János Írta alá. Ez a vég
rendelet gyönyörűen őrizte meg a kor tragikus, de hősi hangulatát. A gyu
lavégvári katonák tudták, hogy esetleg vértanúság vár rájuk. Marinith az
ostrom első hónapjaiban csakugyan elesett. (A ponyvaversben Marincsi
néven szerepel). A haza védői, de egyúttal a kereszténység páncélosai ők,

mint ahogy Balassi Bálint híres versében is mondja:

o én édes hazám, te szép Magyarország,
Ki kereszténységnek viseled paizsát ...

-

Kerecsényi László, a vár fukar, pénz- és birtokgyűjtő kapitánya rög
tön fel akarta adni a várat, de a vers szerint is, a katonák nem engedik:
Géczi és két más főbb hadnagy a Szentháromságra esküsznek, hogy nem
adják fel Gyulát. Mire következik az ostrom és a védők megsemmisülése.
A Zrínyiász szerzője ezért nemzete meggyalázójának nevezi Kerecsényit.
O bizony nem rohant ki. Az ének szerint a kapukat kinyittatta, mire a
török "beballagott". A kapitány jobbra számított, mert Szolimán, reménye
ellenére, Belgrádba vitette vasra verve és lefejeztette. Ezért lett Toronyi
Tamás Gyulavár hősévé a népi énekes, talán Lantos Gergely lantján. Ö
képviseli azt a keresztény magyar heroizmust, amit a horvát Marinith
magyar végrendelete is hangoztat. Nevét fenn kell tartania az utókornak,
mely méltatlanul elfeledte.--------
NAHEKI GERGELY VERSEI

Narekí Gergely a neves örmény teológus és költő,

Nagy Chosrov örmény püspöknek, az örmény li
turgikus nyelv megalkotójának fia volt. 951-ben
született és 1003-ban halt meg. Az arméniai Vasz
purakart tartományban fekvő Narek kolostorban
nevelkedett, majd ott élt és ott is halt meg. Kor
társai (Lamproní Nerses) úgy emlegetik, mint "em
beri alakot öltött angyal"-t. Szentírási kommen
tárok és szentbeszédek mellett. igen sok verses mű
is maradt fenn tőle. Istenszeret.etet sugárzó költé
szetét a mély gondolati tartalom mellett nagyere
jű és képekben gazdag nyelv jellemzi.

A SZENT ELÉGIÁK KÖNYVÉBÖL

Vihar összerázott engem.
Nagy tenger kiáltott hozzám,
dörgött lomhaságom ellen.
Mennykövek szétzúztak engem,
villámok elástak engem.

Halálos záporral verve,
a tűz torkától leköpve,
en-kezem közt elrabolva,
zuhatagban összetörve,
tavasz ujjával ledofve,

szánalmas bukfencezésem !
fojtó iszapot rágcsálva,
bűzös sötétségbe hullva,
sárban, bozóttal borítva,

löksz engem ....:..- nem érzek többé,
ébresztesz - nem érzek többé,
megsebzel - nem érze k többé,
szólsz hozzám - nem értek többé,
kiáltasz - nem értek többé,
parancsolsz - nem értek többé.
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Neved gyújtsa föl a háztetőmet.

Hogy kezed pörkölje szobámat.
Hogy kamrám fészkét a te véred
égesse kereszt-alakban.
És ha talpam elszaladna,
perzselj billogot beléje.
Hogy tüzed védje fekvő-almom

és fürössze takaróim.
Hogy lángod döf je át a szívem,
szenes legyen tisztaságom. .
Mérhetetlen sötét éjszakában
halálos legyen nyugalmam,

üszkösitő tűz a vágyam.
HO(l1J választottak tüze mentsen,
elégésern oltalma.""zon.
Mindenható tűz háromszor
ablakaim lakatalja,
pecsételje, behamvazza.
Mindenható tűz pecsétje
forrjon elmém ablakára,
érzései'm abla teára,
csak remé1íyem tartson, énekeljen,
tiszta maradjak! tiszta marad;ak!

Az első gyümölcsbe nem haraptam.
a tavasz rügyét nem. tépkedlem.
Nézem a kezem ürességét.

Tartottam-e tiszta rózsát?
Ittam-e a szereleni olaját?
Éjem, egy nap se ölt meg téged.

Ha elals:com, pusztitóbb az álm.om
rnint a tiotuü: /cőfede/e,

a rémiilet iildöz engem.

Kitiasiiottam mégis egyszer
ronggyá szaggattam nászlepedómet,
a szerü ol.ajat elvesztettem,

im euiitem. jár a mátka
hogya kapuját bezárja.

Feltámadás Krisztusának!

Diesőség a Mindenható Feltámadás Krisztusának!
Kis szekér szállt le a ,~.fasszisz hegyre,

balján takartszemű kerubok,
előtte jó gyermekek,
s.úvü/cön u.z Or Keresztje,
kezükben lant és zsoltárkönt/1I,
énekeltet: és kiáltottak:

rajta ülések,
arany trónok,
drágalátos bíbor terítők,

és a Királyfi.
Jobbján hétszárnyú szerútol«,

Dicsőség a Mindenható

Húzták a taligát,
húzták, megállitották
Ime nem moztiul többé.
Ime a mozdulatlan kerék.

És a kis szekéren
száz öl kosbor, hét öl baltacim,
összehordva halom halomra,
s egy s.zál ibolya.

A Masszisz hegy jobbján
ment és megállt a szekér.
Ime nem mozdul többé,
íme a mozdulatlan kerék.

Ezüst kocsirúd,
a járom sú.lyos arany, s a selyem szíjak
s a kantárok gyöngyösen patakzanak.
Ime az álló kiskocsi,
ime a kerék nem játszik többé.

Termetes a kocsis,
nyesett fűzként, nagykarú,
szélesvállú, sugárzó szőke,

komoly hangja
szíjra parancsolta az ökröket,
kiáltással vezényelte a szekeret.

668



Az ökörszíj ámbra és hó;
bőrük virág-pettyes,
vas térdűk fáradatlan,
szaroulc keresztvivő,

szőrűk rub'in-ragyogású.

Íme a fogat indul,
íme forog a kerék.

A kis szekér keble ütembe fog
a kocsis parancsára.

Mert unszol istenfélelem,
mert forró tiszta tűz betölt,
hozzád esengek, Jézus anyja!
Angyal, te nem feledted el,
te ismered az ember mély veséjét,
nagy máglya, nő-alakkal egyesűlve,

Ur pallosával övezett királyné,
viz-tiszta, lég-átlátszó, árnytalan
karcsú sugár az Éden-kert fölött,
te nappalok magas csillagvilága,
becsesebb mint bontatlan kő-fedél

a Szentet: Szentje aranyát boritva,
igéret trónja, élet zsenge fája
a három lánglüggöny kíséretében,
házadban nyelved lámpaként világit,
beszéded rózsát alkot, és kezedből

nyíló liliom árad szerteszét,
kebled iboZ.ya-rét dús aratása,
fenyőgyantával megtelt füstölő,

megronthatatlan párlat, tiszta illat,
ha szépségedben indulsz lépegetve,
megannyi csillám záporoz ruhádra.
Artatlanságod mely szeplőtelen,

mngasztos s.'J'ntséged mely szűz a szennytől,

fO[j:J.dja sóhajom: hiszek tebenned!
Fond durva éjem boldog lángjaidba,
áldott fa ! alamizsnálj, pártfogolj,
végül lehessek fényed ujszülöttje,
az ártatlanság diadalmasa,
éltem győzzön Jézus Krisztus fiadban.
Kit sínylődők anyjuknak mondanak,
hatalmad keltsen bennem oly szerelmet,
hogy a siralom-i'ölgyből vándoroljak
a nékem készített hajlék felé.
Tedd aggódásomat reménnyé,
oly lomha lábamat gyors röptű szárnnyá!
O te, ki Éva fájdalmáért
közbenjársz, kérsz, imádkozol,
[oiuiszotl magva bőven ád
végtelen jóságod szerint.
Te asszonyok közt legdicsértebb,
védelmezz, ládd veszélyemet !
Egyetlen csöpp tejed,
mit ivott az Ember Fia,
alapít bennem életet.

Weöres Sándor fordítása
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