
KARA Y LAJOS VERSEI

Ssonettek a WIEDMANNSTATTEN-RAJZOK" círnű ciklusból

I.

Beszélj, beszélj a semminek,
beszélj a mindenről neki,
barnák a május fürt jei,
viT1igzunk" ámbár nincs kinek,
levelet pörköl a hideg
Orbán, fütyülj rá" gyere ki,
indulj a hegyre metszeni,
megéri vagy nem éri meg,
csak estig bírd ki, meglehet,
nem is lesz többet reggeled,
általvitelből áthozat;
markolja ördög üstőköd,

földre alázott füst a köd,
meghallgatatlan áldoeat.

IV.

Egy re(J1. gyermekkor telén
megtámadott a gyorsvonat,
pokolból pattant gondolat
vörösen, orvul, feketén, 
és a csönd tengerfenekén

• valaki ment egy kert alatt,
azt hitte, életben maradt
s ez még a Föld, ő pedig én, 
nem tudta: a halállal a
dolgok fonák túloldala
tárul föl majdnem-azonos
minőségben, de fordított
előjellel, mert amit ott
jónak tanult, itt az gonosz.

XXV.

Utazz, ha nincs fantáziád,
pípáld kí Rómát, Madridot,
ahol nem vagy, légy mindig ott,
csak-életnek tanult diák,
légy ablak, félig megcsinált,
üvegtelen, öröknyitott,
légy szeretmes, légy polbigott,
egyforma minden külvilág;
Tég ősz lehet már, gyermeteg
ködfény világít, permetek
szitálnak vízparton, hegyen,
ülök akárhol, nem tudom,
a csendet kézzel fölfogom
s fennhangon szólalok: LEGYEN.
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XXVI.

POrszem világít. Hány ezer
esztendeig repülsz, amíg
meglátod galakszisait,
ha dolgaiddal végezel, 
melyik napjához érkezel,
hogy megszüless, mint egykor itt,
ó értelem éhsége, hit
'(a boldogság kit érdekel)?
Arasznyira minden tudás,
S' ameddig élsz, nincs átjutás
a nagyságrendek zárt falán
e mindenségből, mely maga
is napsütött porszem csak a
rendetlen Isten asztalán.

XXVII.

Tócsába hulló holdpihe,
a lélek ringó árbocán
nyíló vitorla (már talán
a végső képek egyike),
kürtszó indul a sémmibe,
kendők a bástyapart fokán,
lobogj, nagy éjfélhit, pogány
tengervívók igazhite ;
lábad alatt a Göncöl ég;
egy gyermeked van, egy szüléd
és egy hazád, a hatalom.
(O tócsa, csillagmély tükör,
ó végtelen sugárú kÖT',
ó megjövedölt Jutalom!)

XXIX.

Védtelen, mint az egyszeregy,
kicsiny vagyok, csupasz vagyok,
nálam a lepke is nagyobb,'
nézd, ott a dombon is van egy:
tárul, csukódik, - fuss, eredj,
vaspillangó forog, ragyog,
pokolzöld villám-adatok,
vasméhkas-zümmögésű hegy,
szegesdrót-derékszíj sovány
eTdők terepszín zubbonyán,
a cinke titkokat tanul,
nap robbant hegységfelleget. . .
Mihez adod, földem, neved,
magadhoz íly méltatlanul?



XXX.

Ha farkas tépte volna szét
a termés.zetbe szőtt örök
programozott áramkörök
nek engedelmes irzikéi,
nem háborgatná semmiképp
{hisz parancsára. működött)

a lények egymáshoz kötött
bölcs egyensúlyú végzetét,
de én, a lázadást erény
gyanánt gyakorló ferde lény,
én tépem és én csámcsogom,
os nem fáj e fals törvényű tett,
holott még oxigénjüket
ellélegezni sincs. jogom.

XXXII.

No persze fáj az Ember is,
hogyisne fájna, istenem,
ha üszkösül lábam, kezem,
hisz én vagyok a testem is,
de ami téves, az hamis,
és a hamisat elvetem,
igéje bár lángnyelveken
s2Jálljon fejemre, akkor is,
ha burjánzón, akár a rák,
roncsolja boldog csillagát
(s hogy önmagát is, l1yér vigasz);
halál a bűnt nem menti föl:
nem mindig gyilkos, aki öl,
de aki téved, mindig az.

XXXVI.

Maholnap újra meghalok,
a körforiJá,s könyörtelen,
és nem tudom, mi lesz velem,
bocsássatok meg, állatok,
ha fölébredek, álljatok
körém: nagy útról ér~ezem,

neveljetek meleg tejen,
ameddig nem vadászhatok,
és tép jen végül, gyenge vént,
a dolgok rendje-módjaként
kegyesen szét nő és' kölyök,
s kegyetlenül, ha vétlenül
(de semmiképp véletlenül)
két követ összedörzsölök.

XL.

Az embernek sejtelme sincs,
hogy ronibolását maga a
természet halk parancsszava
ösztönzi, s ő csak eszerint s
ebben mozog, ettől bilincs
szabadnak vélt akarata,
mert a perzseltföld-taktika
sem emberszülte elmekincs,
nem ám, az angyalát, hanem
ha túltennél az istenen,
ó lép nyakadra, a világ:
veled pusztíttat ellened,
ha kígyóadta szellemed
mérgével oltja almafád.

XLII.

Omlik a vár! Lökd a Napot
odébb, ne fojtsa kőpora,

és hajigálj (még jókor) a
kD.pun kivül minden rabCJt,
életet, zöldet, állatot,
csak éppen embert már soha,
nekünk nincs futnunk máshova,
ez egy önostromállapot
neked magadnak is, Uram
(ki még ha élsz, csak általam):
vond le a konzekvenciát,
ne várnagyom, se biztosom,
de légy öngyilkos gyilkosom,
s maradjon élVe a világ.

XLV.

Lélekszoaácska, óbarokk
múltfényű órák és pipák,
redőny-rabcsikos napvilág,
negyvenhárom éves vagyok;
csórételep, pakablakok,
nakrozsda-arcok, rőtlilák,

telet kiáltó vadlibák,
háthák, talánok és vagyok;
lélekkapucska, vaslakat,
télekkertecske, omlatag,
hínárba süppedő sziget,
búvárharang, iszapfenék.
Hívástok megtalál-e még,
ezilst szókíncsű delfinek?
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LX.

Te jársz az élen, vess jelet,
hogy itt az úti Akármi jó,
ágbokrokon világító
cigánypiros posztószövet,
sajtospapína gyűrt szonett,
térképnyí zsírfolt ján a szó
fonákja átkiált: hahó,
gye?'tek, maradtak még helyek,
vadméhodúk. termeszbolyok,
hol vakfegyelme gomolyog
az öntudattalan Tudat
szabadságának, - ó terek,
beosztott percű dzsungelek
s te engedelmes lángú Nap!

VÉR TESSY GYÖRGY

C.

A napvilág ha őszre vált,
a méhet meqmeleng'etem,
mar!;;omból Úí1W!C engedem,
boldr.:.f], aki hazatalált,
megfosztom liHe it halált

s 1nagamtól is (jaj ÚDlJ legyen)
gémberült szárri.lI.n. nieztelett
l:égzetem tél-allwnyalát,
me.·t én naoüo]: mind. ami jó,
egy,zúl.nyi. a1JW]'y millió,
m'Í'l1d,,'n teremtes iQ'uza,
méhecske és meleo tenyér,
iO?f uuúiío.«, ha .jön a dér,
magamhoz, hozzájuk, haza.

l' ' ,

FE.HE.REGYHAZA-
a magyarok első 8=sű=s Mária Jfe~'ét ~'i8efő templomának tiirté.,ete

Anonymus műve a - hosszú ideig a bécsi császári könyvtárban őrzött - Gesta
Hungarorum az egyetlen forrásmű, amelyben Árpád fejedelem eltemetésének kö
rülményeiről említés történik. (1) A Névtelen szerző úgy tudja, hogy Árpád feje
delem sírja annak a kis folyó forrásának a feje fölött található, melynek vize
kőmederben folyik alá Attila király városába, ahol a magyarok megtérésekor a
Boldogságos Szűz Mária tiszteletére egy templom épült, amelyet fehérnek (köz
ismertebb nevén: Fehéregyházának) mondanak. (l/a)

Ez a följegyzés adott alapot annak föltevésére. hogy Fehéregyháza földerttése
révén lehet rábukkanni Árpád fejedelem sírjára is. A kutatók a múlt században
Óbuda különböző pontjain vélték megtalálni ezt a templomot, de azt, hogy a föl
derített romok közül végül is melyik volt Fehéregyháza maradványa, nem tudták
eldönteni. (2) A legtöbb kutató azonban arra a következtetésre jutott, hogy Fehér
egyháza a múlt század második felében, a Bécsi és a Vörösvári út közelében
levő Victőrla-téglagyár területén föltárt templom és kolostor maradványaival azo
nosítható. A dolog azonban nem ilyen egyszerű. Más források ugyanis Attila vá
rosát még Óbudának és Sicambriának nevezik, ám az elmúlt kétszáz év kutatá
sai során egyetlen bízonyítékot sem találtak arra, hogya mai Óbuda területén
lett volna Attila székhelye vagy Sícambria. Sőt, egyes kutatók még azt is fölté
telezik, hogy Stcambria valójában nem is létezett. De ez nem így van. Franciscus
lustinianus velencei követ ugyanis maga látta Sícambríát, melynek falai - mint
azt vonatkozó följegyzésében olvassuk - a határát képező magas sziklán a Duna felé
terjednek. Ez a leírás természetesen nem a mai Óbudára vonatkozik. Az óbudai
Duna-parton ugyanis nincs olyan magas szikla, mint amilyenről a velencei követ
említést tesz.

Árpád sírjának földerítését még az is megnehezíti, hogy a rendelkezésre álló
források háromféleképpen határozzák meg Fehéregyháza földrajzi helyzetét.

Zsigmond király 1421. november 15-i oklevélében arról olvasunk, hogy az
óbudai apácák hévíz-patakon működő malma Fehéregyháza kapui előtt, Buda
előhegyén van. (3) De nemcsak a malom található Buda előhegyén. hanem a vele
szomszédos Fehéregyháza is. Elegendő, ha ennek igazolására IX. Bonifác pápa
1400. július l-i okleveJ.ére hívatkozunk, amelyben Buda előhegyének templomát
hivatalosan és teljes címén a "Boldogságos Szűz Mária Fehéregyházának" ne-
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