
F O R U M

150 éve született

A fiatal Arany János Kisújszálláson

A vesszőfonadékra tapasztott „bogár hátú viskó"-ból elinduló fiatal Arany János
ilettnek második állomása volt Nemes Nagykun Kisújszállás. A város, mely őt
fogadta az 1745-ös megváltás utáni szabadparaszti fejlődésnek már a lanyhuló, aka-
dozó időszakát élte. Az előrehaladott vagyoni tagozódás, a tagosítatlan határ, a kül-
terjes gazdálkodás, a nagygazdák elnyomása és a gyakran jelentkező elemi csapások
miutt s-aporodnak a megoldásra váró feladatok. „A nép nem szolga, de elnyomott..."
- írja később a Pesti Hirlap. Előbb az 1850-as aszály okoz nehézségeket, majd az 1831-es
„cholcra nyavaja" zökkenti ki az életet rendes menetéből. A mezőváros lakossága
iS;4-ben 8491 lélek, összesen 1655 család. 718 polgárt és mesterembert, valamint 617
zsellért, kétkezi munkást tartottak ekkor nyilván.1

Az iskola, mint a debreceni kollégium része, partikulája működik. Ekkori álla-
potáról így tájékoztat bennünket a korabeli forrás: a rektorok „példás igyekezete,
s tiszta erköltsével párosított buzgósága által, úgy szintén a . . . tanítók szorgalmatos-
sága áital oskoláink virágzani kezdenek".' Régi határozata az eklézsiának, hogy „a
két alsóbb tanítói szék esztendőnként collégiumból hozandó ifjú emberekkel töltessen
bé, mely határozat már több idők óta gyakoroltatván is .. .";i Főleg az anyagiakban
szűkölködő „ifjú emberek" vállaltak egy-két évig tanítást, hogy tanulmányaikat foly-
tathassák. Ilyen volt a fiatal Arany János is, akit kenyérgondja már tanulmányainak
kezdetén elparancsol a kálvinista fővárosból. Mindössze 17 éves, amikor 1834 tava-
szán a kisújszállási „jó lábon álló oskolá"-ba kerül. 460 fiú és 358 lány tanul ekkor
a városban.'1 A gimnázium nincs elválasztva az elemi, vagy úgynevezett „magyar
osk.olá"-tól. A negyedik elemi elvégzése után kerül sor a latin nyelv tanulására, mely
knyegében az algimnáziumszerű oktatás kezdetét jelenti, s tart hat éven keresztül.
A gimnázium két felső (VII., VIII.) osztályát Debrecenben fejezhetik be a tovább-
tarulók, majd vagy ott, vagy más főiskolán folytathatták.

Milyen volt a tantestületi, kik voltak Arany kartársai, kiket és hogyan tanítottak?
- merül fel bennünk a kérdés. A 818 diák oktatását, nevelését 8 tanító és igazgató,
vagy ahogy akkor nevezték préceptor, rektor végezte. Az állandó iskolai felügyeletet
az „inspectorok": a lelkész és néhány tanácstag látta el, akik időnként beszámoltak
tapasztalataikról. Evenként az egyházmegye is ellenőrizte, illetve minősítette a taní-
tók munkáját. Az igazgató és közvetlen felettese, a lelkész gondoskodott a fiatal
tanítók továbbképzéséről. Tanításukban szigorúan a debreceni kollégium „methó-
dusá"-t vették alapul.

1834-ben a rektori tisztet - már második éve - a tehetséges „barsi fi", a későbbi
püspök, író és szerkesztő Török Pál töltötte be. Mindössze 26 éves és 9 évig volt
„tógátus". Könyvtárát, mely „a hazai és külföldi irodalmat válogatott munkákkal kép-
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viselte", örömmel bocsájtotta a nagy érdeklődést tanúsító Arany rendelkezésére.
„Olvastam éjjel-nappal, ha a hivatalom engedte" - írja később a költő. Török Pál
az iskolavezetés mellett a három felső, összevont „classisok"-ban tanított (6 vetherá-
nus rhétort, 6 poétát és 8 novitius rhétort). „Alkalmatos tanító". Helyettese Váry
Gábor tizennegyedik évét tölti Kisújszálláson. „Tanítása ellen nincs panasz", sőt
„a legmegkülönböztethetőbb tanítók közül való". A „deák oskola" III., úgynevezett
„synraxista classis" 38 tanulóját oktatja, neveli. Makai Bálint hatodik éve van a
városban és munkájával elégedettek a felettesei. „Jól tanít" - írják róla. 57. II-os
algimnazista, úgynevezett „novitius syntaxista" van a keze alatt. Sós Ferenc nyolca-
dik éve van itt, s a „deák nyelv kezdetére" 88 fiút tanít. Munkájáért „dicséretet
érdemel". A magyar iskola négy osztályában 1834 novemberében hárman tanítanak.
Mészáros József „magyar gramaticát" 98 gyereknek, akinek „némely tanítása meg-
lehetős". Szűcs János „helybenhagyható tanító". 74 „sexta és septima" van rábízva.
A legfiatalabb fi-tanító a 17 éves Arany János, akiről a következő bejegyzés olvas-
ható a kenderesi egyházmegyei levéltár kánonszerű egyházlátogatási jegyzőkönyvében:
„Nagyszalontai fi, Bihar vm., a tavasszal hozódotc a debreceni collégiumból', ahol
egy esztendeig deák volt, ez is tanít sextákat és septimákat, kik 85-en vágynak, igen
jól tanítja".5 Ugyanakkor a helybeli egyháztanácsi jegyzőkönyvből azt is megtudjuk,
hogy tavasztól őszig 100 tanítványa volt, „ami nem tsak elég, hanem elég sok is".6

A lányokat hárman tanították. Sós Dániel 139-et ^dicséretesen", Csukás József
127-et „előmenetesen" és Király András 92-őt. Az utóbbi kivételével mind régebben
tanítanak a városban.7

Amikor 1835 tavaszán az akkori iskolai esztendő letelik, Arany visszatér a debre-
ceni kollégiumba. Ajánlása „elöljárói iránt mutatott engedelmes és jámbor maga-
viseletéről" beszél. „Erkölcsére jámbor és feddhetetlen préceptorunk volt"8 - írják
róla. Kisújszálláson anyagiakban és szellemiekben megerősödik. Javadalmazásáról
egy pár évvel későbbi, de minden bizonnyal 1834-35-re is vonatkoztatható tanítói
konvenció tájékoztat bennünket. E szerint a tanítói fizetés egy esztendőre 80 frt kész-
pénz váltóban, 24 kila (1 kila: 35 kg) búza, 20 kila árpa V2 kila kása, 80 font (1 font:
0,45 kg) só, 80 font hús, 12 fon faggyú, 30 font szalonna, V2 öl tűzifa és „négy köblös
föld vetés alá", melyet maga mufkáltat.9 Szellemi gyarapodására így emlékszik
vissza: „itt a hazai, főleg az új költői iskolához tartozó olvasmányaimat mindinkább
kiegészítettem"1" A fiatal segédtanító ekkor, itt, Kisújszálláson próbálkozik meg vers-
írással. Itteni hagyomány alapján és valószínűleg ebben az időben születik meg egyik
zsengéje „A dévaványai juhbehajtás" című tréfás elbeszélő költemény, mely a kapzsi
ványai tanácsbeliek póruljárását örökíti meg."

A város utolsó „megülésé"-nek és az iskola fennállásának 250 évében, a költő
születésének 150. évfordulóján büszkén gondolunk az egykori segédtanítóra. Nevét
az egykori lakóhelye melletti általános iskola és utca viseli. Ebben az évben a jubiláló
város szobrot állít emlékének.

SZABÓ LAJOS

J e g y z e t

1 Szolnoki Állami Levéltár, kisújszállási iratanyag (csomószám: 63), Conscriptió popularis:
rtsz 822. sz..

2 Kisújszállási ref. egyh. levéltára, presbiteri jegyzőkönyv 1828. XII. 19. 242. old.
3 Uo. 1834. II. 9. 151. sz., 4. old.
4 Nagykunsági Református Egyházmegye Levéltára, Kenderes, Canonszerű egyházlátogatási

jegyzőkönyv, lev. í. sz. 3221—3228 (1791—1865), 1834. X. 16. 2. sz. 115. old.
5 Uo.
ü Ism. Kj., presb. jegyzőkönyv 1834. XI. 28., 184. sz. 13. old.
? Ism. K e n d e ^ s (mint a 4-es)
8 Vö.: Barta János: Arany János Bp. 1953. 14. old.
» Ism. Kj. 1838. I. 12. 23. sz.

iu Ism. vö.: Barta János: Arany János Bp. 1953. 14. old.
11 Bővebben: Ágotái László: „A dévaványai juhbehajtás" szerzőségének kérdéséhez, Jászkunság

1958. IV. évi. 1—2. sz. 38. olo\
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A „fölcsapódó szántók" költője

Serfőző Simon „Hozzátok jöttem" című kötetéhez

A huszonöt éves költő nemcsak hozzánk jött, hanem tőlünk is indult: egy zagyva-
rekasi tanyáról. Verseiben „felcsapódtak" a hazai szántóföldek, kergetőzni kezdtek a
pipacsok és a felhők, elindultak a görnyedt öregemberekként, rögök közt hurcolkodó
tanyák, felzöldellt a vasúti töltés, megzendültek a szelek, a szegénység és a könnyek
emlékei; s föléjük nőtt, mint egy finn-ugor mitikus árny, a megtöpörödött édesanya,
aki teheneket hajkurászott a dűlőúton', s „léptei belebotlottak már mélyen a múltak
csillagokkal egyidős barázdáiba".

Első és mindeddig legfőbb élménye ez a tanyavilág: ennek terhét cipeli és ennek
elégiáját ismétli újra és újra mélyen kongó, rimtelen soraiban, bármi más lepi is meg.

Ez azonban korántsem jelenti, hogy Serfőző Simon csupán valami tanya-perspek-
tívájú, tájhoz tapadt kezdő lenne. A tanyavilágból kiszakadt költő mondanivalóiban
bonyolult szövevények találkoznak: a felnőtté és az emberré válás, az önfelismerés,
a nyomasztó emlékek és a szorongó részvét, a visszahúzás és a kitörés komplexumai.
Mindezek úgy álltak össze egyre egységesebb költői programmá, hogy az útkeresés
bukkanói nélkül azonnal rátalált saját formáira is. E formák lényege egy sajátos kép-
rendszer. Látomásai vannak önmagáról és a tárgyakról, a tanyaházak emberi hangon
sírnak, a felhők lejárnak a földre, a mezők forognak és libegnek, az állatok emberi
sorrok keservét nyögik; folytonos feszültség, lázálom, s verejtékes ébredés alakítják ki
sajátosan nehéz, szubjektív formanyelvét. Első kötetének egyik - sajátos érdekessége
- ez a gyors kiérlelődés, melyhez azonban nem magának kellett vágányokat
nyitnia. E vágányok nyitva állnak szerte Európában (és nálunk is) a formabontás
folyamatának ama szakasza óta, melyben a vers formanyelvét már az intim „én" által
sugallt kötetlen kép uralja, s az objektív emberi, társadalmi igazságot is ez a szubjek-
tum fejezi ki. A mezei élmény természetének pedig sehol Európában nincsenek oly gaz-
dag hagyományai, mint nálunk. A népi írók jelentkezése óta a magyar költészetben az
élmények és a formák újat adni tudó, sarjadásra képes vonulatai a paraszti élmény-
világból indultak el, vagy valamiképpen mindig oda eresztettek egészséges gyökereket.
Serfőiű Simon jelentkezése is - napjainkban - olyan korszakra esett, melyben újra
virágjában áll ez a sajátosan magyar költői forradalom, megújhodva, élvonalában
marxista tartalmakkal.

Első kötegnek fő eredménye tehát az, hogy ezeken a vágányokon eredeti tempóban,
egyenletesen, saját szemléleti, érzelmi „rakománnyal" tudott elindulni. Jó ösztönnel
sejtette meg, hogy mi az, amit magával kell vinnie, s versei alapvető tanulsága, hogy
azt is tudja: hová kell elérnie.
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Az élmény lényege nála - bár tisztult nézőpontról méri fel gyermekkorát - a
nyomasztó emlék, a szenvedés. Naturalista képtöredékek állnak össze, bűzök szállnak
fel a tanyaudvarról, ahol j,dög-sündisznő szárad tyúkpiszkos porban, lába négy fekete
piszkavas", a jércék hátán a szárnyak: „piros keresztfa", a szúnyogok is „jajgatnak"
a bokorban, a járkáló tehén pedig maga hozza ki a jármot a kamrából, s „elindul
kelet felé szántani". (Tanya)

E nehéz, elégikus hangvételű versekben a képek mozgásban jelentkeznek!, de a
világ, melyet ábrázolnak, mégis mozdulatlan, nem halad benne semmi. Az idő suhan,
a tanya áll: „Vadludak jönnek ősszel, a mindenségben az ajtó előtt suhannak el". „Égbe
egy .<<.' repül" - írja e táj embereiről, bár áttételesen; viszolyogtató állatképekben
jelennek meg ezek az emberek. Reménytelen kuszaságban gabalyodnak egymásba em-
berek, állatok, tárgyak - egymás funkcióiban jelentkeznek. A kapu is „öreg már, őszül
haja, hátán púp van"; a költő, aki csak gyermek tud itt lenni „fölnéz" rá ,s meg-
szólítja szépen: „üljön le". Egykori bölcsőjét a kakassal hozatja le a padlásról, egyszer
erős borral itatja, máskor beszélget hozzá, hogy ne hagyja őt elálmosodni, s a hajlon-
gásból megjövőknek kondítsa meg a padláson a nagyharangot. Elüldögél „az eresznél
kissámlinak faragott csend"-en, így fordul meleg emberi érzéssel a megkínzott állatok
- különösen a szelid, ostoba barom: a tehén - s az eldurvult lelkű paraszt felé, aki
„asszonyon, állaton állt fertelmes bosszút". A kisgyerek élénk fantázia-játékai válnak
súlyos, bonyolult képanyaggá ebben a trágyás-piszkos mikrokozmoszban. Minden részese
itt a magánynak, az elöregedésnek és az elfáradásnak; pusztuló világot lát - „temetik
a tanyákat" - s közben évezredes megátalkodortság, a szenvedések emléke küzd a nap-
fénnyel. Semmi nosztalgia, semmi részvét nincs ebben a temetésben: a nyomor, a
tudatlanság, a „boszorkánykémények" temetése ez. Mindez Serfőző irányának maga-
biztosságára vall; e lírikum kiegyensúlyozottságát jelzi azonban az is, hogy minden
obligát újjongás hiányzik e magabiztosságból. Rossz emlékektől kínozva át- és átérzi
az eszmélkedés első moccanásait, mikor még akkora volt, „mint a csősz botja", de már
„megríkatta a hold"; az elszakadás az értelmes élet kezdetét jelentette, de megríkatta
a város is, mely már „nem engedte játszani", s mely által „rádöbbent a létezésre".

Ez a másik nagy élmény: a város, az új élet kezdete. Igazában azonban az érte-
lemnek és a tapasztalatoknak, a társadalmi tudatosságnak és a körülöttük végbemenő
folyamatoknak e sokkal koncentráltabb nézőpontjáról tudja fölmérni az évszázados
emberi sorsok és az életforma mélységeit, melyből jött: voltaképpen a város is ezt az
élményt nyújtja neki, a felismerésnek e fájdalmas többletét. A rabszolgasors paraszti
variációi szövődnek az új életformában született versekbe is, izzadságos víziók a mun-
káról és a halálról. Lépten-nyomon megkísértik a tűnt emberek, akiknek „derekuk
fáradságból van", a pályamunkás nagyapák, a terhes, savanyú szegényszag. Fel-felötlik
a szülők szörnyű pusztulása, a hajsza a vagyonért, az emberek, akiknek „mellükben
rothadó föld" van, a kétségbeesés az anyáért, akinek egész világát már akkor is ő
töltötte be, mikor még meg sem született. Legféltőbb és egyben legszenvedélyesebb
sorai ilyenkor születnek:

„... ha kánya kopogtat
este a kapun
jaj, ne ereszd be,
kezed kicsavarná
hátára fölkapna,
isten is
hiába keresne."

(Félország, félvilág eltakar)
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Szomorú motívuma ennek az élményfajtának az eltávolodás, az elszürkülés szük-
ségszerű bekövetkezése. Hazafelé menet csodálatos, mesebeli kis házat varázsol a
vágyakozás, feldíszíti egy hatalmas fantáziájú kisgyerek ragyogó cifraságaival; s azután
minden a térdéig ér csupán, semmit és senkit se talál, sikít és elszáll a kútgém, bogán-
csos domb, zöld temető van körülötte (Zöld temető). Az eltávolodás - ha tetszik -
elidegenedés csüggeteg és egyben nyílt vállalása ez, minden cinizmus nélkül - egy
kiszakadó, feltörő generáció nevében: a hazatérő fiatalok nem ismerik meg a mada-
rakat se, unják a gyerekkor „ezüst történetkéit", utálják az öregek „testéből szivárgó"
fáradt lehelletet - éppen csak ki akarják pihenni magukat valahol - mert az otthon
már csak „valahol" nekik (Felelgetünk öregeinknek). Ehhez az érzéshez hozzátartozik
az undor és az iszonyodás is a trágyadombtól, mely olyan, mint a „megdöglött ördög"
- hatalmas bottal védekezik az elébe kúszó fészer ellen, „jövőjét rendezi el a magas-
ban". Egy új életformát félt egy régitől: nem akarja, hogy lehúzza a múlt, a tanya,
és mindaá, amit ez jelent (Nem engedem).

Mindez így önmagában rideg és kegyetlen ítélkezés lenne: a gyermekkori környezet
és minden nosztalgia megtagadása. Serfőző Simon azonban nem leszámolni hanem
megküzdeni akar ezzel az élménnyel. Ehhez a küzdelemhez pedig az is hozzátartozik,
hogy vállalja e táj embereit, akik elfáradnak, „mint a fák a szélben", s akik „a kará-
csonyfára sziveiket is felaggatták", de most keserűen szégyellik, hogy a belőlük kisza-
kadottak utálják őket - a rossz emlékkel együtt. Talán Serfőző veszi észre először,
hogy korunk, melyben megnövekedett az emberi önérzet), egyben az érzékeny emberek
kora is. A szégyenérzet talán még sohasem volt olyan égető, mint ma (Nem azért).
Nála jelennek meg azok az asszonyok, akik olyanok, mintha József Attila halhatatlan
Mamájának ma élő utódai, vagy inkább modern reinkarnációi lennének: gürcölnek,
kínlódnak, természetesen vállalják sorsukat, de belül már titkosan szégyellik, hogy
nekik jutott a munka piszkosa (Tíz köröm közt).

Verseinek van egy rétege, mely új életének indulását jelzi. Ezek látszólag meg-
szabadultak a tanya terhétől, s a jelen friss énekeit zengik. Szerelmi versei ezért egész-
ségesek. Jóságot és megbocsájtást keres, úgy akar ülni a kedves mellé!, „mint haran-
gokhoz a madarak". (Add meg.) Ebben az érzésben szépülnek meg tájképei. Olyanféle
szolnoki táj ihlet ez, melyet jól ismerünk Chiovini Ferenc, Bokros László, vagy akár
Fényes Adolf képeiről: Zagyva-partra roskadt Tabán, piactér, mely felől - jellemző-
képpen! - „kék" rothadtalma szaga száll. Ezt a képet viszi magával oly természetesen,
mint a lányok emlékét, vagy „akár az egy pár törülközőt és a fogkefét" (Bevonulás
előtt). Emberek!, tárgyak, képek, gondolatok expresszionista módon mosódnak össze:
egyszerre lát bozóttüzet, magas városi házakat, őszi folyóvizek páráit. Ebben a zsongó,
ködlő környezetben „szeretőd karonfog, s elönti arcát egy távoli harangszó" (Osz).
E meleg érzések közepette azonban elemi keserűséggel törnek fel az emberi gond kínjai
is: szegénység, anyagi bizonytalanság, sírás; mindaz, ami intimitás a szó legszégyen-
lősebb értelmében, de letagadhatatlan valóság az életet kezdő sok fiatal párnál. A
magányt, az egymásra utaltságot és az egymást-féltést szólaltatja meg:

„ne sirasson téged senki
siratlak én eleget,
kezed ördögi balta el ne vigye,
asztalomon a vaskenyeret
mivel törnéd nekem össze"... (Mert elfogy)
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A szerelem mindennapi felelőssége a paraszti erkölcshöz téríti vissza. Itt érezzük,
hogy mindaz a teher, amit a tanyáról cipelt magával, voltaképpen lendítő erő. A gyer-
mekkor iskola volt számára, mely megtanította a szerelmet tisztán tartó, egyszerű ős-
igazságra: hogy a szerelemben is csak az maradandó, ami közös küzdelem, közös szen-
vedés. Titka egyszerű: a mindennapokat kell vállalni. Egyre inkább ez az okosság a
forrása azoknak a verseknek is, melyek ars poeticájának körvonalait adják: jószándékait
veszi számba, öntudatát, ember-voltát edzi, maga is alkotó akar lenni „a kunhalmok
csillagain". Léptei nyomán olykor szép népdal motívumok zendülnek meg:

„csillagmozdulással
hosszú utamra elmegyek".

Így lehetne - a teljességtől nagyon távol maradva - összefoglalni e sokat gondoló
és sokat érző, látó fiatal költő világát. Értékei azonban nem mindenben egyértelműek
és kizárólagosak. Szerencsésen indult, a szerencsés út és a szerencsés szituáció azonban
veszélyeket is rejt magában. Az absztrakció könnyen csap át az abszurdba, a kötetlen
modor a modoroskodásba, a felbontott képi forma a felbontott tartalomba. Serfőző
Simon versei tartalmilag bizonyítják, hogy nem a sznobok, hanem a gondolkocfó embe-
rek költője: ezért kirívó nála olykor az erőltetett képrejtvény, az önmagát csaló feles-
leges komplikáltság, a vissza-visszatérő sablon, az értelmetlen raffinéria, a vers gondo-
latiságát eltorzító hókusz-pókusz. Az absztrakt kép önmagában még semmi, s nem
szabad engedni a benne rejlő könnyű csábításnak. A bonyolult képet csak bonyolult
fogalom indokolhatja. Olykor ez Serfőzőnél is fordítva történik: bizarr nyelvi- és kép-
zavarok teszik bonyolulttá a legközönségesebb fogalmakat is. Szép költői szándékok
hígulnak fel az öncélú formában; másszor a kép nem fogalmat világít meg, hanem
a fogalom hiányát takarja el. Ezt is meg kell jegyezni, mikor kötetének értékét és értel-
mét saját szép soraival foglaljuk össze:

„Csak így élni:
bármely gondnak
alávetett szorgalommal.
Lázas sugárzással.
Minden ügyet
vállaló képességgel.
A szegénységek
rongyos kakasülőit
bombázó szívveréssel."

IMRE LAJOS
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Egy elfelejtett szolnoki mártírköltő

A fasizmus áldozatává lett Radnóti Miklós tragikus sorsú, költői hagyatéka
széleskörűen ismert. De hányan és hányan vannak sorstársai és kortársai közül, akik-
nek emlékezetét nemcsak a kegyelet őrizheti, hanem az irodalomtörténet is. Ezeknek
a sorába sorolható egy fiatal szolnoki költő: Orosi József is.

A Verseghy gimnázium egykori diákja, barna arcú, élénkszemű, fekete hajú fiú,
már 15-16 éves korában gyakran szerepelt az iskolai önképzőköri vitákon. Szerette,
olvasta a korabeli költőket, és tapogatózó lépésekkel, költői szavakkal indult el az
irodalom útján. Kedvelt költőjéhez, Juhász Gyulához finom hangú szonettet írt.

Juhász Gyulához
A Tiszát nézted annyi csendes esten/,
Árnyad most is partján leng feketén,
A sóhajom a vízen leeresztem,

Hátha ott köt ki messze Szegedén.

Ó, fogd el a sóhajt álomhálóval,
Boldog halott halász, a víz felett
S felelj rá valamit, nem földi szóval,
Szél hozza vissza az üzeneted.

Egy ifjú vár itt rád. A homlokán még
Egyetlen, gyönyörű reménysugár ég:
Hogy selymesebb a göröngy odaát,

Hol Téged, elhagyottat is szeretnek,
Ahol erős a gyenge és a gyermek
És figyelik a dadogok szavát.

A versformák próbálgatása, csiszolása közben költői mondanivalója is elmélyül.
A Tisza szépségei mellett észreveszi az embert, a társadalmi problémákat is.

Híd alatt
A szolnoki Tiszánál

Milyen bolondos híd is ez,
Úgy ível s bukik le, mintha
Lenne az istenek kezén
Gyorsjátékú égi hinta.
Égi hinta, melyen pajkos
Istennő ül s kötelet
Egy jókedvű istenficsur
Lóbálná a világ felett.

Emberek hídja pedig ez,
Most is autó meg szekér -
Erőlködnek fel. Lent lesem,
Várom, hogy útjuk összeér.
Selymes, sima út az egyik,
Az úri, az autóé,
Botorkálós, káromkodós
A másiki, földönfutóé.
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Ügy lesem a találkozást,
Hátha eljött a pillanat
És eldől, ami el nem dőlt
Százszor százezer év alatt.
Várom, hátha egymásra ront
Ott fenn most úrnép meg szegény,
Két egymásra szabadított
Fenevad, Isten tenyerén.

. . . . De nem. A gép már elsuhant,
S döcögő pont lett a szekér:
Amaz biztosan bálba megy,
Emennél biztosan enni kér

A gyerek, hát iparkodik,
Hogy adjon neki ennie,
Ha lesz mi t . . . S ha nem leszi, mi lesz?
H á t . . . akkor se lesz semmi se.

Hogy siettek. Még meglehet,
Elfordították arcukat,
Meg ne víjják valahogyan
A harcot hajj, a harcukat.
Siettek. Sietni muszáj.
Ügy hagytak itten magamat,
Mint ajkamat már a mosoly,
Mint az eget az alkonyat.

Észreveszi a kisváros, a polgári társadalom visszásságait. Karikatúra élességével
rajzolja meg a kisváros vezetőit, felfuvalkodott gőgjüket.

Kisváros

Ülök az ablak mellett. Olvasok.
Kedves költőm vettem kezembe épp.
Ügy lebbenek fel, mint sóvár sasok,
A föld elvész és tárva vár az ég.

Szállók, csapong a szívem részegen.
Ó vers! Mézes és mérgezett borom!

Már fátyol van e szürke életen,
A halhatatlanságról álmodom.

De jaj, kinéztem . . . Itt jön Varga úr.
Adó jegyző . .. Mélyen hajtok fejet.
.0 azi, ki fogához késsel nyúl
És egy t-t ír mindig két té helyett.

Orosi József költészete egyre kifejezőbbé válik. A szolnoki Tisza-parton zsákoló
munkások közt érzi jól magát. Maga mondja „Kitépett noteszlap" című írásában-.
„ . . . írói tanulmányútra elmehetnék a Föld másik oldalára, akkor se találnék annyi
derűs, egészséges tapasztalatot, mint itt, a dologban, porban, lármában . . . Éppen itt
vagyok legközelebb a legszentebb költészethez, az eleven élet tövében vagyok itt:
Csak éppen az a titok nyitja, hogy fölfelé kell nézni ezekre az emberekre, nem lefelé."

A fasizmus szabadságtipró, embert embertől elkülönítő rendeletei megbénítják
a szellemi életet is. Az emberi gondolat kifejezése nehézzé vagy lehetetlenné válik.
Ars poetica-ját allegorikusán fejti ki:

Költő, írj az állatokról

Legszebb versed az állatokról írd,
Szeresd őket, ha őz, ha fenevad:
A némaságban ők a társaid,
Olyan boldogtalanok, mint te vagy.

Elrejtve hordják drága, Jelküket,

Mint ahogy a világnak torz, süket
Hang a te legszebb, legbúsabb dalod.

Hogy szívedben mi van, ők érzik azt.
Ez az élet nekik is szenvedés
És számukra is csak az a vígaszi,

Ha szólnak: hangjuk vinnyog és makog, Hogy. ijedt szemük messze, messze néz.
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Megtehette volnál, hogy itt hagyja a Tisza-Duna táját és az óceánon túlról szem-
lélje a II. világháború minden embertelenségét. - Itthon maradt. De elveiért végig
kellett járnia az embertelenség minden poklát. Munkaszolgálatos századdal vitték ki
a frontra. A nehéz munkánál százszorta kínzóbb, fájdalmasabb volt a durva, meg-
alázó bánásmód, amely őt - a különösen érzékeny és szelidlelkű költőt - gyötörte.
Egyedül az írás jelentett számára örömet. Versei megrázóbbá, szenvedélyesebbé vál-
nak. Kéziratos sorai Pestre is eljutnak, sőt álnév alatt még nyomtatásban is meg-
jelenik közüle egy-kettő. Ma is elgondolkoztató, hogyan kerülte el a cenzúra figyelmét
ez a két verse; mondanivalójuk nagyon is egyértelmű.

Tolókocsi

Elordítom bénaságnak kínját, Ülsz a tolókocsi kínpárnáján,
Világ hallva hallja, látva lássa . . . Szúr a hátad és dobol a melled,
Semmi ehhez, semmi rabnak lenni, Szemlesütve döcögsz el tavasszal

Pattan egyszer minden börtön rácsa. Virágbokájú széplányok mellett

Semmi ehhez, lenni megvetettnek, Eszel, iszol. Aranyos a tányér,
Ki után a nyelvek éhe vijjog... Dús a hús és ínyeden az alma . . .
Fut a perc a pergő homokórán, Egyszer, jaj, a kést némán kiejted,
Halványul a homlokon a bijjog. Hisz ez csak a szánóid irgalma.

Semmi ehhez, elbujdosni messze, Kegyelemkenyéren tűrt szegény te!
Cafatokban is koldulni, semmi: Valamennyi, mind az én szegényem!
Egy, csak egy van arcpirító szégyen, Gyertek elém én édes bénáim',
Egy a kín csak: így, bénának lenni. Ujjamat a párnátokra tegyem.

Félember vagy: Isten ajándékát, Álmodjatok .. . Álmodjunk ma szépet.
Orrod és a szád nem vehették el. Álmodjunk, és ne éljünk tovább!

S mégsem ember! Rád mutathat hátul Álmodjuk, hogy lepke után ugrunk,
Akármelyik suhanc a kezével. S elérjük a libbenő nyomát.

Könyörgés

Jó Istenem, a mi szemünkön hályog,
És szívünk helyén éhes varjú károg.

A gondolatunk rút, penészes gomba,
Szerelmes versünk a süvítő bomba.

Nekünk már jobb így: minden áldott reggel
Kevesebben ébredni eggyel-eggyel.

A mi borzasztó romlásunk ne bánd:
De mentsd meg Teremtőm a t-ulipánt!

Ha tank tapos kedves, piros fejére,
Ne folyjon el szegénykének a vére.
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Tégy csodát! Legyen erősebb a vasnál,
Kicsi, gyenge a vad hatalmasnál.

Aztán a fűszálakra is vigyázz,
Kiket a véres kerék leigáz.

Roham után leheld életre őket,
Ha szellő nyargalássza a mezőket.

Irgalmazz a buta bociknak is,
Közöttük egyetlen egy sincs hamis.

A békákat is födje be a sás,
Míg eldörög a nagy leszámolás.

Védelmezd azokat, akik még jók itt,
Virágos kertek és istállók lakóit.

De az ember házán az ablakon
Holtak lessenek be vádolón, vakon

A mi aranykilincsünk legyen rozsdás,
Gyerekünk is csak akkor legyen pozsgási,

Ha a tulipánok könnyével szemében
S a kisboci jóságával szívében,

Millió Káin után eljön Ábel,
S a forgószéllel eltűnik e Bábel.

A Bábel eltűnt, a szabadság beköszöntött, de Orosi József már nem érte meg
a pirkadatot, a szabadság derengését. 1944 végén a meggyötört, kínzó menetet kísérő
SS-ek egyike, a nyugati határnál, géppisztolysorozattal kioltotta ígéretes, ifjú életét.

KAPOSVÁRI GYULA
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