
említett, fiatalkori elbeszélésében, az Ünnep-ben milyen szerepet kap a keresztény hit egyik jelleg
zetes szimbóluma. ..Gyere, nyöszörgőfolyópajtás,a halaiddal, Krisztus jeleivel, szorulj be hajáld
dal a hitközségi urak szobáiba. Légy a kiséretem!" - mondogatja magában a novella békétlen és
lázadó lelkű ifjú hőse.

Ha Gelléri nem is mélyedt el olyan alaposan világnézeti és történeti művekben, ahogy azt nyi
latkozatai szerint, különösen élete nehezebb szakaszaiban szerette volna, megdöbbentő bizton
sággal tudott eligazodni kora eszmei és politikai útvesztőiben. A keresztény-nemzeti jelszavak
kai visszaélő embertelen akciók áldozataként mindig az igazi, a jézusi szeretet tanítását meg nem
tagadó kereszténységhez fellebbezett és a külső-belső bántalmak elől annak védelmébe szeretett
volna húzódni...8 van egy régi kálvária egy sütőház előtt a mi kerűletűnkben.Ha a Kiscelli utcá
ban haladt a temetési menet, mindig megállt ott a gyásekocsi. hogy a pap beszentelje a halottat. Ha
süteményt vittem haza vagy frissen sült kenyeret, én is odaál/tam a gyászolók közé. s én is éreztem a
tömjénszagot. s nemegyszer hullt rám szenteltvíz a pap loccsantó kezei közü/. Most odamentem eh
hez a kereszthez. 8 minthafelidről lenyomték volna a vállam, letérdeltem. De a kőkockás utcán lé
pések zajdultak fel; s én ijedten álltam talpra. Hátha olyanok jönnek, akik tudják rólam, hogy zsidó
vagyok; vagy hátha ismerős zsidó fiúk jönnek. akik elmondják: anyámnak, hogy láttak engem a fe
szület előtt térdepelni. Hja, a világban nehéz áhítatunk számára rejtekhelyet találni!"

CSATAI VARGA LÁSZLÓ VERSEI

Vadászat
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Ádvent
csikorgó csillagrácson
átdereng karácsony
akár az egyszeri

ég-föld megint közelít
végtelen közeit
angyal röpte szeli

hull a hó az ég hava
mintha csók hullana
tél van lila ádvent

a jég már a Dunán áll
én meg a Dunánál
várom a csodát fent

a hajtók között vagy
mint dúvad
közeledsz
a tisztásra
lopod magad
az egész erdő remeg
az őzek

kéreg alá rejtik
rózsaszín
húsukat
a szarvasok
ágak közé
agancsukat
madarak csőre

mint tüske
mered
de te észreveszed
nem menekül
a szelíd
sereg



Átváltozás
ellobbantak a fák
csak te égsz
az égről csordult
vulkáni kőzeten
de már ágad
feketedik
fészkeidről

szétröppentek
a madarak
mint verdeső

.csávák
lefújja a szél
utolsó
piros
leveled is
ki ismer fel
az alkonyatra
rajzolt
bazaltkúpban
reggelre
kőodudból

kőtollú

madár kiált
hangjára
a felkelő nap
nem emlékszik

Téli rapszódia
kezedben volt a kő

mégis kijátszott
a kéreg testű ál/at

szemed láttára
roppant össze
szemfogak fehér
villáma alatt
az ágcsonk kiugró
szirtjére épült
tol/palás
éneklő

pici dóm
mint jégcsapoktól
átvert
bodor levél
törött
márvány
csontoszlopai közt
utolsót lobbant
a dal
körömnyi lángja
eldőlt a csőr

piciny tornya
szétnyílt háromszögén
pár bíbor rügy
kifordult
s a kis gömbkupola
kerek lapján
a fénymutatók
megálltak
vigasztal-e
az ágvillákról
égremenekített
sárga fészek
hogy madarak viszik
tavasz felé
a napot
csőrükre tűzve

verdeső szárnyuk
fekete láng
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