
dást és utána leültek vacsorázni. A házigazda kínálni kezdte a vendéget, mire Áron azt válaszol
ja, hogy köszöni, de ő már vacsorázott. Erre Márton Áron azt mondta, hogy én téged vacsorára
hivtalak, miért vacsoráztál más helyen? Erre Tamási Áron becsületesen elmondta, hogya telefo
nálás után jött rá arra, hogy ma péntek van és mert tudta, hogy itt tejet és puliszkát kap vacsorá
ra és mert ő azt nem szereti, hát ezért vacsorázott meg egy vendéglőben. Márton Áron gyanút
fogva kérdi, hogy ugyanbizony mit vacsoráztál, mire Tamási Áron őszintén bevallotta, hogy ber
bécs flekkent evett. Márton Áron erre nem kis megütközéssel azt mondta, hogy Áron, Áron, hi
szen ma péntek van és te húst ettél? Mire Tamási Áron nagy Ielkí nyugalommal azt válaszolta,
hogy azért van egy püspök barátom, hogy ezt helyettem leimádkozza. Mire Márton Áron csak
annyit mondott: ~ Tudod, ha az Isten is székely volna!"

6.
A gyulafehérvári temetésről a jó barát Tamási Áron özvegye, Ágota asszony számolt be. Mi

után a Magyar Nemzet 1980. október 2-i számában elolvasta Márton Áron-nekrológomat, vo
natra ült és éjszakai utazás után kialvatlanul hallgatta végig a nagy gyászszertartást, amelyen
- közlése szerint - körülbelül ötezer ember volt jelen. Közöttük Lékai László biboros, esztergo
mi érsek és Cserháti József pécsi püspök, a magyarországi püspöki konferencia titkára.

És jelen volt megviselt egészséggel, a nyolcvanadik életév küszöbén, talán a székelyek Istene
szellemi küldötteként, örökhű Kacsó Sándo runk. .

VÖORÖS ATTILA VERSEI

Nyíregyháza Tulipán utca

Éhség
Puskás L. Tamás emlékére

Kövek, kövek és kőfalak közt
zöldmohaként rakódik rám a bánat.
A falak hideg börtön-ölelése,
vasbeton-csókja rám tapad,
cementbe forrott lábam mozdulatlan,
pillantásom utánad rohan.

A csillagokat jobbra-balra rakni!
Arany-pénz-játék csöngene.
És valahol a dermesztő sötétben
kezébe vesz majd földünk Istene.
És elmeséli múltad és jövődet,
azt az űrt, amelyben ballagunk,
s te megjegyzed majd fáradt izgalommal,
mi egyszerűen éhesek vagyunk.

Csak arra várt: hogy jöjjön valami:
vonat, villamos, autó, szekér.
Már ünnep volt e lámpátlan magányban
a szomba t-esti-részeg péksegéd.

Üzenet
Üzenem, hogy sárosak az utcák,
üzenem, hogy mindig fúj a szél,
nem érzem a ködöt, pedig ősz van,
ezerből, ha egy ember is él.

Üzenem, hogy feszülnek apántok
a városszéli híd faelemén,
üzenem, hogy össze akar dűlni,

mélynél mélyebb minden repedés.

Üzenem, hogy tegnap is kiraktak
opálüveggel utcát és teret,
üzenem, hogy rádűlök a falra,
és ezután nincs több üzenet.
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