
MEZEI MÁRIA

BUJDOSÓ LÁNY (6)
S TA R T - CÉL

(19 4.5 -197 5)

Az Úristen levele (K é zh e z k apta m 1945 á p r ilisában a sátoraljaújhel y i k órt. ázb an .)

I, ,.; V É I, A Z E ;ll n E II H E Z

Egy lap a T itok-füzc tbö l (1945. január 16. délután, Ótátrafürcd)

Pár nap múlva nyo lc hón apja lesz, ho gy id efenn vagyo k a hegyek közt 
ezen a k is b ékesz igeten , ahová megérkeztem m áj us végén - , öss ze roncsolt ide
gek kcl, bet egen . fáradtan, félelemtől f élhalo ttan . Azóta - it t élek - ha életnek
lehet nev ezni ez t a szinte állandó ügyhoz kö tött, em ber és tört én és nél küli ve
ge t álást, betegségekkel való búj ócsk áz ást, buta kö nyvek olvasását, vagy m ég bu
t ább em berekkel való időnkén ti Iecseg ést. >R osszin dul at vagy legj obb ese tben kő 

zömb őss ég körülöttem hömpölygő ár a d a t ába n fekszem itt az ágyban s igyekszem,
görcsösen igyekszem semmire sem go ndolni - csak a hó ra, az enn ival óra. az
esténkénti römipartira, vagy a l áza rn r a , az ínjekciókra : csak egészen közeli , ki
cs i k is körre vil á gíta ni amúgy is m ár eltompult agyamat, de nem, az Is tenér t
nem go ndo lkoz ni, nem gondol ni Pes tre, nem gond oln i Vili re, Erzsire, La josra ,
ne m gondoln i a kis holmimra, a lakás m eleg, sárga fényeire, a liliom os brokát
k özf üggönyre, a kandallóra s a Madon n ára. a tűz m eleg ére és Zsiga elégedett
nyújt ózkod ására . Erre ne, ne , és a szí nházra se m, Istenem - az öltözőm kül ö
n ös, fanyar szag ára, szegé ny Margit j ó lelkű, oko s, csúnya a rcá ra, a sok-sok meg-
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hitt színes tégelyre, a vakító fényre - és a tudatra, hogy szükség van rám.
Felmegy a függöny és csend lesz odalenn, ba kinyitom a számat. S a jó, na
gyon jó fárádtságra előadás után - hazafelé a jól ismert utcákon átfutva a
taxival. Istenem, Istenem, ha még egyszer ott állhatok megint az Andrássy úton
- letérdelek és megcsókolom a köveket.

És mégis köszönöm, hálatelt szívvel, csodálkozó szemmel és mellverdeső alá
zattal köszönöm az Istennek a Hangot, ami nyolc hónap óta állandóan azt Súg
ja bennem, maradj itt. Micsoda erőfeszítések, micsoda hajszálakon múló ször
nyű szituácíók, kiutasítások, csendőrök, izgalmak, s én lihegve, sírva, könyörög
ve, mindig az utolsó pillanatban kiharcolom, hogy maradhatok. S hány lehető

sége a hazajutásnak a múltban. S az emberek, akik kórusban igyekeztek rá
beszélni, hogy otthon jobb lesz nekem, s a végén most, december elején Lajos
szegénykém milyen hittel magyarázta, hogy jobb lesz hazamennem - s énben
nem mindig szólt a Hang, maradj - és maradtam.

S mi van ma otthon? Szinte felfoghatatlan pusztulás - éhség - halál. Nem
tudom mi vár még rám, de köszönöm az Istennek minden napját a nyugalom
nak, köszönöm az ásító unalmat, köszönöm az ablakon betűző napot, a szállon
gó hópelyheket, a déli tejszínhabos tortát, a ma reggeli vérsejt-vizsgálatot. Hogy
mindezt láthatom, hogy minderre még figyelhetek, s hogy gyűjthetem még az
erőt a jövőben elkövetkező megpróbáltatások elviselésére. S köszönörn, ezerszer
köszönöm a hitemet, hogy az Isten velem van, fogja a kezemet s átvezet, igen
átvezet ezen a kifejezhetetlen borzalmon, ami ma a világ. Átvezet s talán - Ű
tudja, miért. Ö tudja, mít vár még tőlem, miért tartott meg eddig, s miért fog
talán ezután is megtartaní. Ű tudja - s ez nekem elég.

*

KOSSUTH NÉPE 1945. június 20.

"Hoztam valamit a hegyekből" - mondja a hazatért Mezei Mária

Mezei Máriával beszélgetek a kis eszpresszó egy csöndes sarkában. Jó hall
gatni mély, meleg hangját, még jobb hallgatni, amit mond. Másfél esztendeje
nem volt itthon, közben sokat szenvedett testileg, lelkileg - mint mindnyájan
-, de mindez csak a lelkében szántott mély barázdákat, mert arca nyugodt,
sima, pillantása pedig tiszta és derűsen komoly, mint azok a tengerszemek. ame
lyeknek hazájából érkezett. Nem a "híres színésznő" ül velem szemben, hanem
az ember.

- Annyi idő után nagy kerülővel hazajöttem - mondja lassan tűnődve

--, most olyan sok a mondanivalóm, hogy ez bele sem fér egy rövid beszélge-
tésbe. Nagyon kívánok egy hosszú, komoly beszélgetést, de ... nem a színházi
közönséggel, hanem a mai emberekkel. Hoztam valamit a hegyekből... sok min
denféle van a batyumban, mint mindenkinek, aki ma messziről jön, de az, amit
én hoztam, úgy érzem, hogy a kenyérnél is fontosabb.

- És mi ez, Mária? - kérdezem.
- Nehéz ezt röviden elmondani. Azaz... talán elfér egyetlen szóban is.

Hitet hoztam.
Cigarettára gyújt - csak amióta itthon van, szokott rá megint.
- Nem szeretnék nagyképűnek látszani - kezdi újra lassan, szinte haboz

va a beszédet -, de ezt el kell mondanom. Sárospatakra kerültem legutóbb
"véletlenül" - és ezt idézőjelben mondom, mert nincs véletlen -, és ebben
az ódon városkában egyszerre csak megcsapott valami egészen különös levegő.

Bevezettek a fejedelem, Rákóczi ősi kastélyába, amely erősen megsérült az ost
rom idején. Helyre kellene állítani - mondtam. Nincs rá pénzünk - felelték.
És amikor ott álltam a várudvaron, a magyar renaissance e csodálatos díszleté
ben, átvilIámlott rajtam valami. Nem mondtam ki, de ők kitalálták maguktól.
Megkértek, lépjek fel itt, a várudvaron, kis szabadtéri műkedvelő előadás ke
retében, és a jövedelem legyen a vár restaurálásí alapjáé.

így is lesz a napokban, talán már holnap visszautazom Sárospatakra, és
július 7-én ott bontom ki azt a bizonyos batyut, amelynek tartaimát aztán nem
sokára a budapestieknek szeretném szétosztogatni. És ki tudja: ez a sárospataki

620



előadás talán - egy szerény magocska lesz, melyből idővel valami nagy és
szép dolog nőhet ki: az igazi "magyar Salzburg": Ősztől kezdve pedig színházat
szeretnék. játszani. Igazi színházat, ha szabad így kifejeznem magam: vigasz-
taló színházat. .

Elkísérem a villamoshoz, mely haza viszi. Haza? Szállására egy baráti csa
ládhoz, mert budai otthona elpusztult.

- Nem törődöm azzal, amit elvesztettem mondja könnyed kézlegyintés-
sei - sokkal több az amit megtaláltam. A lelki békességem ... Gazdagabb va
gyok, mint valaha.

Fóthy János

*

P ATAKI HANGOK (Kézzel festett plakátrészlet)

Műsoros est a sárospataki Rákóczi vár udvarán.

1945 augusztus?

Közreműködik:

MEZEI MARIA

HOZTAM VALAMIT A HEGYEKBŐL

(csöndes beszélgetés)

Kedves hallgatóim!

Először is azt szeretném elmesélni, miképpen is történt, hogy én azután a
kétévi hallgatás után nem Pesten, hanem itt Sárospatakon szólalok meg elő

ször. Mint minden lényeges dolog az életben, ez is csak egy úgynevezett "vé
letlenen" múlt. Azon, hogy az autó, ami a Tátrából hazafelé való vergődésern

utolsó állomásáról, Kassáról elhozott, nem volt hajlandó sehová máshová, csak
Sátoraljaújhelyre jönni. Hetekig feküdtem az újhelyi kórházban betegen és ér
tetlenül, mert nem értettem, hogy ugyan mí célja lehet a sorsnak azzal, hogy
idáig szépen elhozott, s innen valahogy semmiképpen sem akar tovább engedni.

Amikor egyszer csak megszólalt bennem egy kis hang - ez mindíg segítsé
gemre jön, ha már végképpen nem tudom, merre is menjek a sűrű és félel
metes rengetegben, ami a világ - megszélalt a kis hang: menj át Patakra ... va
lami szép, valami jó vár ott rád ...

Sohasem voltam azelőtt Sárospatakon, s mikor leszálltam a kis vonatról s
aparkon . át a Teológia elé értem, egyszerre átfutott rajtam valami boldog meg
nyugvás: igen, ide és csak ide kellett jönnöm, ebbe a csöndes kis városba, ahol
van valami a levegőben és van valami az emberek szemében. Valami, ami után
futottam egész életemben, valami, amit sok-sok kín után végre megtaláltam
ott fenn a hegyekben, s amit most egy kis batyuba kötve hazahoztam azért,
hogy szétosszam. S én valahogy úgy érzem, hogy ha itt Patakon, ezek között a
csodálatos öreg kövek között bontom ki először a kis batyumat s szedegetem
elő kis ajándékaimat, ha itt fújhatom le róluk az úti port s itt füröszthetern
meg őket a csillagok s a pataki lelkek fényében - talán - tényleg világítani
kezdenek. S ha csak egy gyufaszálnyi világossággal hozzá tudok járulni ahhoz,
hogy oszoljon valamit körülöttünk a sötétség - úgy érzem nem éltem végig
hiába ezt a nehéz két évet - talán nem éltem végig hiába az egész életemet.

Igen, én hoztam valamit a hegyekből. Hazahoztam a hitemet, mint egy jó
szagú meleg kenyeret, s most szeretném - úgy, de úgy szeretném széjjelosz
tani '"

. .. Az esö eleredt - összefolyt lassan eleredő könnyeimmel, s elmosta az
Almot ...
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EGY FUTALEMBER LEVELÉBŐL

(SórolJpofak, 1946. ou.gUlJ:»tUlJ 29.)

Kedves Művésznő!

Ne vegye észre, hogy ki ír most Önnek ... Önhőz túlságosan igazságtalan volt
ez a mai este. Mert hol az eső esett, hol a közönség rombolta le az Ön magas
ba vágyó építgetéseit; Ön szemben ült a fénnyel és nem látott a nézőterre. Ön
nem is kifelé élt, hanem befelé, és hiányzott a "külső" dolgok menedzsere. Most
pótolom Önnek a "külső" dolgok élményeit ...

A nyitány után Ön belecsuklott a székbe, mint egy fáradt vándor, hogy me
séljen a művész nagyéletű lelkéből. Arca smink nélküli, szeme, mint a többi
emberé. így is illett ez ...

A Notre Dame templomának hangulata Zuhogott rám, a fekete-fehér szín
ből a mélységes dolgok komolysága, és a fenség, a diszkrét ragyogás. Ehhez a
templomos hangulathoz vagy temetés, vagy házasság, vagy orgonabúgás, vagy
monstre zenekar uralma kellett volna, hogy kötelezze a lelkeket az áhítatra.
És ebből az áhítatból' éledve lehetett volna az Istenről, a szeretetről, a Mezeí
féle hang búgásával beszélni. A nép lelkein a plakát és filmemlékeken csöröm
pölve tört össze az Isten és szeretet, és illetlen röhögés és zaj maradt a visszhang.
Ez az arany és a vér bosszúja. Nem lehet felcserélni az aranyat, amiért érde
mes volt 20 éven át félrenevelni a népet - szeretetre, és nem lehet a hiába
való vérontást egy táncra hívott estén az Isten kifürkészhetetlen út jaival meg
magyarázni. Ezt Ön is érezte. Mert utána jött a cigányos nóta... És láttam tap
sokat. Láttam két kinyújtott kezet tapsolni, amely akarásaival és vágyaival fel
nyúlt a színpadra és bőbeszédűert ezt tapsolta: bravó Mária, ez igen, nem az
előbbi, az túlzottan mély, vágyaltató. keserű íz, életíz, mag és velő ...

Azután a zuhogó eső ...
Én vállamra vett kabáttal elsétáltam a -táncba fejest ugró emberek mellett

haza. Lassan, csöndben, hogy meg ne sértsem Önt ...
Szerencsés utat kívánok a Magyar Salzburg feltámasztásához.

'"
VÁLASZ

(1975. JúniulJ 16. BudokelJ:»i)

Nem kapkodom el a dolgokat - levelére, látja, 30 év után válaszolok, s
igyekszem rövid lenni, mert az idő s az erő is fogytán van.

Köszönöm okos, szép írását. Komoly vigaszt jelentett akkor, s mint később

kiderült - komoly eligazítást. Nem sokkal levele vétele után visszatértem ki
jelölt pályámra - a színházba, s a magyar Salzburg-álom a Titokfiókba került.
A "várúrnő" átköltözött a fényben fürdő budai Lóczy Lajos utcai villalakásba.
Haját újra vörösre, arcát tarkára festette, s a műfaj szabályai szerint újra ját
szani kezdett. Scribe "Egy pohár víz"-ének Hercegnőjét újra százszor végigunat
kozta (gyerekdarab). Szomory Dezső "Takáts Alice"-át túl sok véráldozattal száz
szor celebrálta. S talán Molnár Ferenc "Császár" círnű gyenge darabjának ősbe

mutatójára készültem éppen 1946 tavaszán, <mikor a Vadrózsa utcában egy ma
gas, sovány, fekete hajú, égő szemű fiatalember - sötétbársony hangon sze
líden megszólított:

- Alljon meg, kedves Mária! Apáink Kecskeméten gyermekkori [óbarátok,
iskolatársak voltak. ML szomszédok vagyunk - nem lehetnénk mi is barátok?
A Pasaréti református egyházközség papja vagyok. Nem láttam még a temp
Ioniban ...

Abban a percben Maga jutott eszembe, - mert érdekember vagyok -, s a
Titokfiókban az Alom kiabálni kezdett:

- Ott orgona szól és áhítat vár, vigyél oda!
így találkoztam "véletlenül" Dr. Joó Sándorral, s így kerültem 1946 Pün

kösdjén a Pasaréti templom Úrasztala elé.
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Sándor a testvérem lett, vezetőm, a legjobb barátom. Családja - a családom.
Csodálatos gyermek-gyümölcsöket termő társa a drága Molly nem lehet árvább,
mínt én vagyok, mióta 1970 egy forró nyári napján Sándor búcsú nélkül, hir
telen, egy· balatonfüredi villa szerény szebájában örökre elut.azott.

Én meg az Út szélén heverek, de az útravaló jókívánságot szívből köszönöm
~ volt foganatja. Sokat és jól futottam. A magyar Salzburg-álom már itt is,
ott is épül, és egyre szépül. Nélkülem? Hát aztán! Almodni kötelesség - az utá
nunk lépő fiatalok abba kapaszkodnak. Segíteni a megvalósulást - az is köte
lesség. S hogy én öt esztendő óta mennyországi cellárnba zárva még fekve is
futok, lehet bolond dolog - de törvény: míg élünk dolgozunk.

Örülnék, ha ez a pár sor még az Úton érné magát, hiszen akkor ma sem
harcolok hiába.

Szeretettel köszönöm a segítségét

HOZTAM VALAMrr A HEGYEKBŐL

Elhanglillott a pasoréti református templomban
1946. Júnills lG.én"

Mezei Máría

Megrendítően szép és felejthetetlen pillanat ez számomra, amikor most idelé
pek az Úrasztala elé. Színésznő vagyok, sok-sok szerep van mögöttern, s most
mégis elszorult szívvel, akadó lélegzettel állok itt, mert először történik meg
velem, hogy nem színházban, a mások élményeit és szavait közvetítem, ami tu
lajdonképpen egy színésznő feladata, hanem az Isten házában, a saját élményei
met, a saját szavaimrnal próbálom átadni Önöknek. Bocsássák meg nekem ezt
a merészséget és engedjék meg.. hogy belekezdjek ebbe a csendes beszélgetés
be, amit úgy kívánok, mint soha semmit még egész színész-életemben.

Legelőször is kérni szerétnék Önöktől valamit. Én azt kérem, ha lehet, ves
senek le most magukról minden cinizmust és gőgöt s hallgassák meg az én
szerény dadogásomat - szeretettel. Mert én most őszintén szerétnék beszélni,
olyan őszintén, ahogy talán még életemben nem beszéltem, olyan őszintén, mint
ahogy a füvek és a fák, a hegyek és a madarak beszélnek, akik között közel
két évig éltem. Ez a két esztendő volt azt hiszem mindnyájunk életében a leg
nehezebb, a legsötétebb élményekkel telezsúfolt idő. Mindnyájan hoztunk valamit
magunkkal ebből a pokoli két esztendőből, valami végleges tapasztalást, ami
irányítja azóta is az életünket. Én is hoztam. Én azt, hogy itt állok és élek olyan
nagyon nagy ajándéknak érzem, amit nem fogadhatok el viszonzás nélkül, s ami
1\01' most Önökkel beszélgetni kívánok, amikor verset mondok vagy énekelek,
amikor színházat játszom, vagy egy gyereket megsimogatok, úgy érzem, nem
teszek egyebet, mint törlesztek- törlesztem az adósságom, amivel tartozom an
nak a Valakinek, aki az életemmel újból megajándékozott. S én úgy gondolom,
s ezért ne haragudjanak rám, hogy mindnyájunknak valahogy így kellene fel
fogni az ezutáni életünket: ajándéknak, amiért hála jár és viszonzás. Meggyő

ződésem, hogy ez a végső értelme ennek a különben olyan nagyon értelmetlen
nek látszó háborúnak.

Igen, én hoztam valamit a hegyekből ... Hazahoztam a hitemet, mint egy
nagy, jószagú, meleg kenyeret, most szeretném, úgy, de úgy szeretném széjjel
osztani. A hitemet, hogy érdemes élni, de érdemes meghalni is, mert csodálatos
törvények igazítják mindnyájunk lépéseit s a halál nem pont az életünk mon
datának végén, legfeljebb pontosvessző, ami után úiabb mondat következik.

Elhoztam a meggyőződésemet. hogy van egy nagyon nagy törvény, ami így
szól: semmi, ami történik Veled, benned vagy körülötted, nem véletlen, hanem
minden tetted és gondolatod megteremti a következményét s ezért bármi jó
vagy rossz ér az életben, annak előidézője Te és csakis Te vagy. S ha értetle
nül állsz szemben valami történéssel, valami méltatlansággal, szenvedéssel vagy
magával a halállal - légy -meggyőződva róla, hogy feltétlenül megérdemelted.
mert okozóját, a Törvényellenes tettet, Te követted el még akkor is, ha most
már nem emlékszel rá.

"Kiadta a refonnátus egyház ugyanebben az évben. Később megjelent Torontóban, 1968-ban.
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És elhoztam a legnagyobb törvényt, a törvények királyát, amiben minden
tenne van, ami mindent betölt és mindent éltet, ami mindennek a megoldása,
célja és értelme - elhoztam a Szeretetet. Itt lakik bennem, Benned, mindnyá
junkban. A füvekben és a fákban, a virágok illatában és a kutyád szemében, a
Icavicsokban és a hegyekben, a csillagokban és a méhekben, a búzádra hulló
esőben és a gyermekedre hulló könnyben, az igazi dalban, az igazi csókban,
mindenben, ami van, amit látsz és amit csak sejtesz. mindenben a szeretet él
- mert a szeretet az Isten.

Szinte látom most egyesek arcán a gúnyos és fölényes mosolyt. Szegény te
remtés - gondolják -, mílyen naivamegszállott hitével. Látom a másik meg
ránduló vállát, amint lerázza magáról a képtelennek és számára szinte már ne
vetségesnek hangzó elavult szót: Istent. Látom a harmadik ökölbe szoruló kezét,
haragosan ránduló száját, amint fenyegetően dünnyögi : Istent marnek emleget
ni nekem, nekem, aki annyi szörnyű kínon és megaláztatáson mentem át? Hát
hol van az az Isten, aki eltűrte ezt a pokoli sok szenvedést és halált? De lá
tom azt a néhány kifényesedő szemet és kisimuló arcot is, akik a saját lel
kük halkan éneklő hangját hallják visszhangozni, amikor elsóhajtom a szót:
Isten. Látom mind a négyfajta embert: a Gőgösöket, a Bosszúállókat, a Kétel
kedőket és a Hívőket. Jól látom őket, mert vándoriásom alatt sokszor találkez
tam mindegyikükkel. Akkor hallgattam, kérdeztem, figyeltem őket, rnost meg
próbálok felelni nekik.

Mondd, Te szegény, gőgös ember, miért rángatod vállad? Mire vagy olyan
gőgös, mondd? Az erődre talán? Hát nem láttad, hogy fosztja le az éhség csont
jaidról a jól ápolt és agyontornáztatott izmokat ? Nem láttad, hogy mállik 'szét
imádott tested, a Gyűlölet által gyártott fegyverek egyetlen kis szilánkjától ?
Nem láttad, hogy dőltek össze palotáid, villáid, gyáraid. hidaid, nagyszerű erőid

minden produkturna? A gyűlölet szórta a bombát, s a sok büszke emberi alko
tás összeomlott, mint a kártyavár. Nem merült fel benned egy pillanatra sem
a kétely, hogy talán ... talán nem volt jó az alap, amire építettünk eddig? Mert
nézz csak szét a romokon, pesti embertársam - nem furcsa az, nézd csak -,
hogya templomtornyok mind-mind milyen egyenesen állnak? Mint összetett,
imádkozó kezek nyúlnak fel a romok közül az égre ... Mosolyogsz? Nem hi
szel a jeleknek? Kár - nagy kár, mert csak a Jelek és Csodák vezethetnek már
ki bennünket abból a sötét és félelmetes rengetegből, ahová az emberi értelem
bevezetett s ottfelejtett minket.

Vagy a vagyonodra vagy gőgös, te szegény vállvonogató ? Hát van még va
gyonod? Vagy ha már nincs, gondolod, hogy ha újra összespekulálod, összefé
ketézed, összeházasodod, összeirigykeded, - gondolod, hogy most majd meg fo
god tudni tartani? Nem, és ezerszer is nem! Ez az egyik legnagyobb értelme
ennek az egész elmúlt szörnyűségnek, hogy ráébredjünk végre: csak az marad
meg az anyagi javakból, amiért becsületes és jószándékú munkával mi magunk
megdolgoztunk. A többit elviszik, szétszórják, felégetik megint. Nem fontos ki
csoda, nem fontos milyen jogcímen és milyen jelszó védelme alatt. A jelszavak
és emberi szándékok mögött az isteni szándék rejtőzik és könyörtelenűl csak
annyit hagy meg mindenkinek, amennyi valóságosan jár neki és amennyire
valóságosan szüksége van ahhoz, hogy az Úton tovább tudjon menni. És vigyázz,
ember, minél kevesebb az úti csomagod. annál közelebb vagy a Célhoz, s aki
mindenét és mindenkijét elvesztette, az nagyon figyeljen, áhítatosan figyeljen,
mert ahhoz már nagyon közel van a Cél: ahhoz már nagyon közel hajolt az
Isten.

Te Gőgös, még mindig hozzád szólok. Hozzád, aki nagyhatalmú, tekintélyű,

magas rangú hivatalnok voltál. Te voltál az, aki felvetett fejjel büszkén vitted
feketére festett bajuszodat s csak minden tizedik köszöntést fogadtad kegyes bic
centéssel. Emlékszel-e rám? Mert én nagyon jól emlékszem rád. Ott ültél szem
ben velem a teherautón, ami vitt bennünket az Ismeretlen felé - akkor úgy
éreztük, a halál felé. Emlékszem alázatos tekintetedre, a szemed sarkán ki
buggyanó könnyre, amivel elhagyott gyermekeidet sirattad. Gyűrött arcodra,
kopott bajuszodra. amiről úgy kopott le a festék, mint lényedről a hazugság.
O, hogy megezerettelek akkor, te szegény-szegény Gőgös - ott, azon az úton
kezdtél ember lenni végre. Én azon az úton, az ismeretlen felé vezető úton ta
lálkoztam az Istennel, s visszajöttem vele, általa és érte. Téged otthagytalak egy
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ablakban, riadt szemekkel s alig pislogó reménnyel. De hiszem és remélem,
hogy te is megtalálod az utad értelmét s akkor visszajössz közénk - őszen és
őszintén - igazi emberként.

S most hozzátok szólok, öklöt rázó szegény bosszúállók. Ti vagytok mínd
nyájunk közül a legsajnálatraméltóbbak, mert a tiétek a legnehezebb szerep.
Mosn rátok gondolok, akiknek valóban volna miért bosszút állni. Rád, te sárga
arcú, fáradt tekintetű Kapitány, akinek mindenkijét megölték egy [elsző nevé
ben, s aki most azzal próbálod vigasztalni magad, hogy te kínzol másokat. Meg
értelek, de végtelenűl sajnállak. Sajnáltalak már akkor is, míkor gúnyos rno
sollyal figyelted tántorgásomat a hajnali országúton, ahogy a többi szerencsétlen
között, kínlódva cipeltem a batyumát s még nagyobb kínnal cipeltem magam
ban az értetlenséget, hogy míért, míért kell nekem, éppen nekem itt vánszo
regni ? Mert akkor még ne~ értettem át az igazi tartalmát annak az unalomig
ismert bibliai mondatnak, hogy "az Isten útjai kifürkészhetetlenek". Akkor lá
zadtam, vergődtem, kínlódtam s homályos szemekkel láttalak csak, Kapitány,
de haragudni akkor sem tudtam rád, amikor - megtaszítottál. Szereped olyan
nehéz lehet, s milyen boldogtalanná tehet téged. Látod, tőlem lassan vett el a
jó Isten mindenkit, akiket szerettem, de amíg meg nem bocsátottam Neki és a
világnak, azt, hogy egyedül maradtam - addig míndig szomorú, sápadt és bol
dogtalan voltam -, hasonlítottam egy kicsit hozzád, Kapitány.

És Te, Te ferde mosolyú, sunvin pislogó, szerencsétlen, hamis fogú, cseh
nyelvű szabó, akivel soha még szót sem váltottam. mondd, ki öntötte beléd azt
a mérhetetlen és fékezhetetlen gyűlöletet irántunk, magyárok iránt, hogy engem,
akit nem is ismertél, meg akartál öletni csak azért, mert magyar vagyok? Le
het - mondd, lehet -, hogy mi magunk,magyarok? Félek, nagyon félek, hogy
igen. Talán az apáink vagy az ükapáink voltak igaztalanok, értetlenek, szeretet
nélkül valók a te őseiddel, s most termi meg az a régi rossz mag nekünk, ké
sői -utódoknak a gyűlölet gyümölcsét. - Jaj, mennyi szeretet és mennyi türe
lem kellene, hogy kíengesztelhessük azt a sok-sok megsértett lelkű, elcsorbított
mosolyú cseh és más nyeívű szabot! - Mennyi? Pontosan annyi, amennyi gyű

löletet adnak ők nekünk. Mert ez törvény: sötétséget csak a világosság, gyűlö

letet csak a szeretet oszlathatja el.
S most nektek üzenele furcsa, hangoskodó, kicsi, . úgynevezett "emberbarát"

családok. Nektek, akik alig vesztettetek valamit. Megvagytok míndnyáian, meg
van a házatok, a bútorotok, megvan a munkátok és a bundátok, de a hiányzó
zöld sál míatt keservesen siránkoztok s a hiányzó zöld sál nevében kértek el,
amit lehet a hozzátok, "emberbarátokhoz" menekülő vándortól. Ti, akiknek a
gyermeke sápadtan és gúnyosan mosolyog - ti vigyázzatok! Mert az Isten sze
retet, igen - de könyörtelen szeretet, aki előbb csak a zöld sálat veszi el tő

led, de ha ez nem elég neked, elveszi a bundát, a bútort, a házat; letörli a
gyermeked gúnyos mosolyát és semmilyent sem fest helyette, téged pedig addig
őröl, amíg ki nem saitolja belőled egy kis cseppjét a szeretetnek. De addig,
addig nehéz lesz az út. Ezért üzenem hát, hogy vigyázzatok! Ne sirassátok a
zöld sálat, hanem ha van még egy piros, adjátok oda annak, akinek semmi
lyen sincs. Talán - talán akkor előkerül egyszer még a zöld is.

S most te figyelj egy kicsit, Te Kételkedő. Te, aki már' nem érzed jól ma
gad a világban. Te, aki nyugtalan vagy, ingerült, rosszkedvű, mert állandóan
hiányzik neked valami. Te, aki kábulttá iszod, dohányzod, csókolod, dolgozad
magad, csak hogy elhallgattasd a Hangot, ami kiabál benned a megnevezhetet
len, megfoghatatlan, elérhetetlen Valami után, amit nem találsz meg se borban,
se dohányban. se csókban, de - nem találsz meg a görcsös, lihegő munkában
sem. Te, aki már sejted, hegy tulajdonképpen Istent keresed, de Tamás-lelked
jelt kíván és csodát követel ahhoz, hogy hinni tudjon. Te - aki én is voltam
valaha --, figyelj ide! Tudod-e, mí a csoda? A Csoda az, hogy élünk. Hiszem
és vallom, hogy külön-külön mindannyíunknak, akik életben maradtunk, sze
mély szerint fogta az Isten a kezünket, hogy megmentsen bennünket - s ő

tudja, hogy miért! Mert Ö volt az, aki idejében elvezetett engem Pestről. Ö
volt az, aki betegséget adott nekem, hogy még ha akarnék se tudjak visszatér
ni. O volt az, aki felfogta körülöttem a sivító golyókat, mikor az emberi kö
zörnbösségtől kergetve egyedül és kétségbeesetten futottam az erdőn. O volt az,
aki a kellő pillanatban eltörte a lábam, s ezzel kéthónapi menedéket adott a
csendőrös hazatoloncolás elől. O volt az, aki elaltatott egy éjszakán, amikor mín-
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denki reszketve várta a halált hozó robbanást. És O volt az, igen Ö volt az,
aki messze, künn Lengyelországban egy kicsi ház lépcsőjén várt rám... ahová
egy szál ruhában, minden reményt és minden segítő szeretetet, messze magam
mögött hagyva, hihetetlen és halált jelentő váddal terhelve, roskadó lábbal és
összeroskadt hittel egy fúrcsa fényű havas délután beleptem. Ott állt a lépcsőn

- idegen egyenruhában -, rámnézett hosszan s csodálkozó hangon magyarul
megszólalt: "Hogy kerül' maga ide, M. M.?" Oh ne, most ne mondjátok azt,
hogy "érdekes véletlen". Ez nem "érdekes" és nem "véletlen". Ez a Csoda volt.
Mert nem csodálatos-e az, hogy azt a teherautót máshová küldték, s mégis "vé
letlenül" éppen ennél a kis háznál állt meg? Nem csodálatos-e, hogy éppen
az a pesti zsidófiú állt ott a lépcsőn, aki ismert s tudott minden úgynevezett
"jót" rólam, jobban emlékezett minden emberséges kis cselekedetemre, mint én
magam. Nem csodálatos-e elgondolni, hogy ha nem éppen ez a fiú áll ott, ak
kor én ma nem állhatnék itt, mert néhány kilométerre a front mögött, irtóza
tos távolságban minden igazoló lehetőségtől az olyan váddal terhelteket, mint
amivel engem a gyűlölet megvádolt, bizony nagyon röviden szokták elintézni.

Nem, ez nem "érdekes véletlen", ez igenis a térdre kényszerítő, égzengéses
Csoda volt, amire vártam, amiért kínlódtaln egész életemben, ami feloldott min
den kételyt és bizonytalanságet bennem. A Csoda, ami véglegesen és megmásít
hatatlanul rávezetett az Útra, amin mennem kell. A Csoda, ami világít bennem
és világít előttem, hogy soha-soha többé el ne tévedhessek. - Hogy mi volt
az ára, nem fontos, ha százszor ennyi lett volna, mind kevés lett volna. És kö
szönök minden gonoszságot, minden ridegségét, minden megalázást, minden ész
szel fel nem fogható rosszakaratot, mert mínderre szükségem volt, hogy elke
rülhessek a lengyelországi kis ház lépcsőjére s ott szemtől szembe állhassak a
könyörülő Istennel.

És ez a csoda nemcsak velem történt meg. Megtörtént veled is, te Kétel
kedő, megtörtént mindnyájatokkal, Gőgösek, Bosszúállók és Hivők, hiszen más
ként nem ülhetnétek itt! Nézz magadba, Ember s nézz vissza az elmúlt eszten
dőkre. Lehetetlen, hogy olyan érzéketlen, olyan elvakult, eltompult légy, hogy
ne lásd meg a te személyes életmentő csodádat. Meg vagyok róla győződve,

hogy nem egy, de tíz úgynevezett "véletlent" találsz, ami ha nincs - ma már
te nem vagy.

Nézz magadba s azután nézz az égre és halkan, csendesen mondd ki a szót:
Köszönöm. - S a pillanatban, mikor ezt kimondtad, megtelsz hittel, megtelsz
örömmel, megtelsz hálával, megtelsz erővel, megtelsz szeretettel: betelsz az Is
tennel.

Oh igen, hiszem és vallom, hogy ez a végső értelme ennek az elmúlt idő

nek: megélni a nagy csodát - életben maradni, 11 csodán keresztül megtalálni
Istent, aki maga a szeretet, betelni Istennel, tehát betelni szeretettel, a szere
tet segítségével rálépni az Útra, a szeretet útjára s elvégezni a Feladatot, azaz
leélni a szeretet nevében. Igen, ki merem mondani: Isten országa soha olyan
közel nem volt hozzánk, mint éppen most. Isten országa, ami bennünk van s
<Imi egyértelmű az új ember, a szeretettel teljes ember megszületésével, Most,
igen, most, amikor úgy érzed és úgy látod, hogy eltűnt a szerétet a földről,

mert eltűnt mellőlünk a sok szeretetforrás és szeretet-mankó. Eltűnt az anyánk,
az apánk, a gyermekünk, eltűnt a szerelrnünk, eltűnt a- barátunk s árván és
önzően sírunk a szeretet után. Tudod-e, mi az értelme ennek a nagy árvaság
nak? Éhessé tett, szomiassá tett bennünket az Isten a szeretetre, azért vett el
körülöttünk minden szeretetforrást, hogy szomjas kínunkban próbáljunk meg
végre önmagunkban kutatni utána. S ekkor ébredünk rá a legnagyobb Titokra,
hogya Szeretet, mint mag a földben, bennünk alszik, de csak akkor éled és
csak akkor éltet, ha önzetlenül továbbadjuk másnak. Mert az önző, befelé irá
nyuló szeretet az önszeretet, nemcsak kifelé pusztít, pusztít befelé is - elpusz
tít végül Téged is. De az önzetlen, kifelé irányuló szeretet - a felebaráti sze
retet, épít és éltet másokat s magadat egyaránt. Ezt az országot elpusztították,
az egyéni, osztályi, faji, nemzeti önszeretet nevében. Újjáépíteni, a magunk
és mindenki számára egészséges, boldog országgá újjáteremteni csakis az ön
zetlen, mindenkire kiterjedő felebaráti szeretet nevében lehet! Az Isten nevé
ben lehet - mert az Isten: szeretet s bennünk, magunkban a szeretet az az
isteni mag, ami a mi létünk legbensőbb lényege, s az emberi élet értelme nem
lehet más, mind felfedezni ezt a magot, táplálni, öntözni -, hogy felnövekedve
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betöltse egész valónkat s ilyen módon beleolvadjunk az isteni szeretet egészébe,
belesimuljunk a világ harmóniájába. S tudod-e, mi ez az állapot, kedves ember
társam? Ez az amit úgy hívunk: boldogság - teljesség -, ez az üdvösség.

Boldog akarsz lenni? Először is kezd el Te magadat újjáteremteni. Lépés
ről lépésre haladj befelé magadban s tégláról téglára bontsd le magadban az
önzés falát. '

Legelőször is tanuld meg a lemondást, - ha még ez az elmúlt szörnyü há
ború-iskola meg nem tanított volna rá. Mert, hogy iskola volt, azt ugye mind
nyájan tudjuk. Félelmetes szigorú iskolában ül az egész emberiség, ahol a fő

tantárgy a szeretet, s ahol könyörtelenül le kell vízsgáznía mindenkinek, ha
felsőbb osztályba akar lépni - ha boldogabb, teljesebb, emberhez méltóbb éle
tet akar ezután élni.

Tehát: lemondani. De nem fogcsikorgatva, átkozódva, hanem jókedvűen, mo
solyogva, - önként lemondani. Először csak kevésről. később mindig többről,

s mikor megtanulsz önként, [ószántodból mindenről lemondani, akkor, de csakis
akkor megkapsz újra mindent..

Mert a szeretet első törvénye így szól: il szeretetet adni kell, csak akkor
kaphatjuk. S minél többet adsz belőle, annál több lesz, Neked, magadnak belőle.

Mert az önzetlen szeretet kimeríthetetlen forrásból táplálkozik: a világot él
tető, mozgató, fenntartó isteni szeretetből, s mikor adsz valamit - pénzt, ru
hát, munkát, mosolyt vagy akárcsak egy simogatást -, akkor láthatatlan suga
rak kapcsolnak össze ezzel a legfőbb forrással, s Te csak mint közvetítő. össze
kötő vezeték felfogod és továbbadod az "életnek vizét", ami soha el nem apad
- amiről Krisztus beszélt, s ami a szeretet.

Hihetetlen, elképzelhetetlen erő az önzetlen szeretet. Csak megmozdul ben
ned s márís megváltozik körülötted a levegő. Megváltozol elsősorban Te ma
gad. Letörli arcodról a keserű vonást, kisimítja szemed alól a ráncokat, bele
lop a szemedbe valami furcsa derűt, amitől fényleni kezd az arcod is - fény
leni kezd az egész lényed is. Újraépíti egész testedet - valóságosan új em
bert épít belőled. Jó etvágyat ad és nyugodt álmot. Igazi békét ad és igazi örö
met. Úgy nevetni és úgy nevettetni senki "sem tud, mint akiben felébredt a sze
retet. Mert az igazi színház is tulajdonképpen szeretetadás : vigasztalás és örö
met okozás.

S tudod-e, hogy az élő szeretet megváltoztatja körülötted az embereket is.
Mert az is a szeretet törvénye: akinek egyszer szeretetet adtál, az előbb vagy
utóbb kénytelen azt továbbadni - de vigyázz -, nem Neked adja vissza, ha
nem valaki másnak. Hiszen éppen ez a szép, hogy egy kevés élő szeretet vég
telen láncolatát indítja el a szeretet átadásának, és egyszer valahonnan, vala
kitől - amikor a legnagyobb szükséged van rá - megnövekedett formában
szépen visszakerül hozzád.

Ugye, ti fénylőszemű hívők, ti akikben már megszületett a szeretet, ugye,
ti tudjátok, hogy ez az igazság?

Oh te kedves-édes Hermann Boriska, kicsi parasztasszony, ágyszomszédom
a kassai kórházban, akit hajnalban már felvert az aggodalom s beteg szívét
meghajszolta a félelem, hogy mi van az ő három kis pulyájával otthon, s mi
lesz a negyedikkel, akit beteg szíve alatt hordott. - Ugye te tudod" Boriska,
hogy milyen "jó üzletet" csináltam én Veled, amikor Neked adtam a piros ka
bátom? A piros kabátot, ami olyan vonzóari és csábítóan piros volt, hogy egész
nap le nem tudtad a szemed venni róla. Dehogyis. kérted Te azt - dehogyis
merted volna kérni. Csak vágyódva nézted, csodáltad és - sírva fakadtál, mi
kor a kezedbe nyomtarn.

De utánam jöttél, napok múlva megkerestél s édes kis kékkarikás arcocs
kádban, puha kis csókodban elhoztad nekem az én soha nem látott édesanyám
csókját - s meleg, hívó szavadban, hogy jöjjek hozzád falura, feküdjek ott
Nálad - elhoztad az én régen elsüllyedt igazi otthonom melegét, Oh, Te ked
ves-édes hálás kicsi lélek, aki férjed helyett szántottál-vetettél, magad helyett
főztél, mostál, gyereket dajkáltál s beteg szívvel gyereket vártál, - még engem
is vállalni akartál, csakhogy megháláld a piros kabát örömét.

Boriska szívem, üzenem Neked, hogyatartozásod ki van egyenIítve. Mert
befogadott engem, mikor a legnagyobb szükségem ivolt rá - egy kicsi testvéred,
a Kababik Rozika, akinek az arca éppen olyan kedves, mint a Tied, a szeme
éppen olyan tiszta, s akiben ugyanaz a szeretet él, ami benned, Boriska,
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Ugye, Te törött tekintetű, reszkető kezű, repedezett körmű furcsa kicsi em
ber, aki a poprádi utcasarkon megfogtad a kezem s nem kérdeztél semmit csak
felsegítettél az idegen tehergépkocsira - aki takargattál. enni adtál, pedig Te
is rongyos, Te is éhes voltál, hiszen nagyon messziről, egy haláltáborból jöttél
vissza - ugye, tudod, hogy a Te jóságodat valahol, valaki azóta már visszaadta
a Te Anyádnak, a Te nővérednek. a Te gyermekednek.

És Te, kedves Tatár, aki őrünk voltál,' aki mindig nevettél, és mindig éne
keltél. Raktad a tüzet egész éjjel, hogy mi, szegény foglyok, jaj, csak meg ne
tázzunk - aki enni hoztál, cigarettát hoztál s cserébe semmit se vártál -, ta
lán Te nem is tudod, hogya szeretet énekelt Benned. Te csak élsz és dalolsz,
mint a madarak s a madarak biztos ösztönével végzed feladatodat a világban.
Ahol kell - énekelsz, és ahol kell - büntetsz.

És Te, idegen lány az idegen városban, aki kézen fogtál. lefektettél, sírno
gattál. az egyetlen megmaradt cipődben az én dolgaim után szaladgáltál - ugye,
tudod, hogy a sok megaláztatás és bujkálás alatt lopakodott beléd a szeretet,
amit aztán rám pazaroltál.

Oh igen, adni kell, adni, mindent odaadni.
Munkát - erőt, életet. Pénz, ruhát és kenyeret. - Könnyet, mosolyt, simo

gatást. - Jószándékot, jót akarást. - Imádságot, egészséget. - Melegséget, élő

hitet. - Odaadni akárkinek - a legelső nincstelennek, a náladnál szegényebb
nek. - Szeretet adni-adni - s érte semmit sem kívánni.

így kell élni.
S ha valóságosan így fogsz élni, akkor, de csakis akkor mindent, de min

dent vissza fogsz kapni. Amiről álmodtál - valósággá válik. Amire vágyódtál
-- elébed hozzák. Akit elvesztettél - újra megtalálod. Mert megtalálhatod anyád
slmogatását egy idegen asszony kezében, elhozhatja Neked eltűnt kedvesed csók
ját egy idegen csókja, s megvigasztalódhatsz egy idegen gyermek mcsolyától is.
- De csak akkor, ha adtál valaha valakinek valamit olyan szeretettel, mintha
valóságos anyád, valóságos fiad, valóságos kedvesed lenne.

Mert ne felejtsd el soha, hogy míndnyáian eggyek vagyunk - míndnyájan
testvérek vagyunk, és testvéreink a fák, a füvek, a kutyák, a kövek, a hüllók,
a bogarak, a csillagok s a madarak. - Mindnyájan testvérek vagyunk - mert
mindnyájan a Szeretet teremtményei vagyunk.

S tudjátok-e, hogy aki a szeretetben él, annak többet soha semmitől sem
kell már félnie. Nem kell töprengenie, hogy jól csinál-e valamit vagy sem, mert
nem ó cselekszik már, hanem a szeretet cselekszik őbenne. Annak a lábát pu
ha kezek fogják s szépen igazítják: ne ide lépj - nézd csak - inkább ide,
így jobb. S ha elhomályosodik előtte az Út, kis jelek és csodák gyúlnak ki a
sötétben s világítanak a léptei előtt.

Elmesélek most egy ilyen "kis csodát", amit akkor kaptam, mikor egyszer
nagyon elfáradtam. Olyan fáradt voltam, hogy úgy éreztem, mégis legjobb lenne
lefeküdni az út mellett s hagyni, hogy az élet .menien szépen tovább - nélkü
lem.

Kórházban feküdtem akkor. Egy reggel valami furcsa kis nyugtalanságtól
hajtva bújtam ki az ágyból s minden cél nélkül kisiettem a folyosóra. Mint
ha • .. igen, mintha hívott volna valaki. - Egy kis szőke, rongyos, angyalszemű

fiú sírt az egyik sarokban. Egyik kezecskéjét elvitte az akna és az anyja szidta,
szídte, hogy mílyen rossz fiú, neki .ilyen nagy bajt okozott. Behívtam őket ma
gamhoz. Az asszony szegény - favágó felesége. Férjét elvitték, még négy lá
nya van, s ez az egy fia most ilyen költséges bajba sodorta, hiszen nincsen
pénz még vonatra se, hogy kötözésre tudjanak bejárni. Szerényen mondta 
hát adtam neki. Sírni kezdett. Hihetetlen, mennyire elszoktak az emberek egy

,szemernyi jóságtól. Tiltakozott s a végén erővel a kezembe nyomott egy kis
csomag maradék vajat, amit kopott kiskosarából kapart elő.

Elmentek, s ahogy kibontom a. piszkos hártyapapírt az egyik oldalán
szépséges arany íníciáléval, égszínkék betűkkel ráírva ezt olvasom: "Az odafel
valókkal törődjetek nem a földiekkel".

Oh, hát elfáradhat-e az, félhet-e az valamitől, akinek - levelet írt az Úr
isten?

És most végezetül nagyon halkan szerétnék még valamit mondani. Meg kell
tanulnunk újra imádkozni.
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Hihetetlen erő az ima. Még egy halk sóhajtás is felmérhetetlen erőket hív
életre. Ne szégyelljük magunkat, sóhajtsunk fel néha: "Édes jó Istenem, segíts
meg bennünket".

És az Isten odahajol hozzád és segíteni fog rajtad - mint ahogy segített
azon a kicsi fiún is, akit egy éjjel széjjelroncsolt hassal hoztak be a műtőbe,

akiről lemondott az apja, de lemondott az orvosa is, s akinek a műtőasztalon

súgtam a fülébe: "Meglásd, megsegít az Isten". S ő kékülő ajakkal, kétségbe
esett, jajongó hívással kiáltotta: "Istenem, Istenem, Istenem. Istenem!"

És az Isten odahajolt a műtőasztal fölé, megfogta a sebész elcsüggedt ke
zét, vezette, megsimogatta az irtózatos sebet, rálehelte az Ö titokzatos rnelegét
erre a szegény, kihűlő kis testre. S a kicsi Tatárka György tíz nap múlva jó
kedvűen szaladt a kertben, cseresznyét majszolt s mikor megkérdeztem, mít
gondol vajon ki segített ratja - lesütött szemekkel, a zavartól pirosan, halkan
azt felelte: "Az Isten".

Igen, Ö segített rajtad, kicsi Tatárka György, s Ö segít, csak Ö segíthet mí
rajtunk is, mindannyiunkon. Ezen a fölsebzett országon, ezen az egész irtóza
tosan beteg világon.

Hívjuk hát> hogy jöjjön - jöjjön ide hozzánk. Hajoljon ide hozzánk, si
mogassa le rólunk a közönyt, a gőgöt, Nyissa ki a. "Szívünk rozsdás ajtaját, lép
jen be és maradjon bennünk. Hogy építhessünk Neki magunkból templomot,
s a sok kicsi ember-templomból építhessünk egy új Országot, aminek az alap
ja a szeretet, a tartalma a szeretet, a koronája a szeretet legyen. Mert nincsen
nagyobb hatalom és nincsen nagyobb erő, mint a Szeretet - mert a szeretet
az Isten.

Jöjj hát hozzánk, Szeretet, hogy legyen a mi lelkünk a Te templomod, s
ha sirunk, ha nevetünk - ha imádkozunk vagy bukfencet hányunk, mindig a
Te törvényedet szolgáljuk : melegséget árasszunk, örömet osztogassunk, szere
tetet kínáljunk.

Én édes Istenem - segíts hozzá minket!

(Vége)

eZIPRl ÉVA VERSEI

A V ft It
(ARS POETICA)

Sovány kövön vak koldus ült
tán cincogott tán hegedült
kalapjába garas potyog
mégis eget ragyogtatott

Élhetnék éli

Élhetnék én már boldogul
de a csend még szavakra hull
és csak a sorok záporában
allok szépen az éji bálban

Allok sudáran úgy mint régen
nemem előző életében
1lagy újulva egy csillagon
abban ki velem már rokon

Egy virághos

Szélütött harmat dér a csipke
rávillan a jég kékezüstje
sziromnyi éhed rámvetitve
nem tudok ma szólni nevedre

Evező szárnya holttá dermed
adj végbúcsút ma tetemednek
eleven szárnyak felemelnek
titkos egek ma megfelelnek

Uszonyvilág vizivilág
szárnyas világ légi világ
könnymarta sóhaj melle tág
elhullt egy földi kis virág
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