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Gyuri utolsó levele*

„Tudod, a vég tragikomédia,
öregem, pénztelenül, betegen.
Addig éljen hát az emberfia
míg élhet, mint egy fejedelem.

Epikurosz híve vagyok, Tamás,
tépd le minden órának virágát,
s mielőtt elérne a rohadás,
megmarkolom majd a semmi ágát.

Szokrates gyanánt mérget veszek be,
hidd el, nem otromba az önhalál.
Jutott-e már vajon az eszedbe?
Testünk emésztőkörben cirkulál.
Habzsoljunk vidáman, amíg lehet!
Élj boldogan barátom, ég veled.”

* Dr. Lederer György matematika-professzor és ínyenc 1996. április 15-én halt meg, élt 68 évet.

A vadász, a nyúl és a halál
Lelkem mosolyra iszonyul,
apuska, nehéz az a puska,
ne lődd ki, hisz én vagyok a
lőpor, a sörét és a nyúl.
Ne lőj le, vadász, ne lőj,
hisz én vagyok a nyúl,
minden lövés engem talál,
minden halál hozzám viszonyul.

(1988)

Skandálandó Gondviselés
Nincs olyan, hogy csak vagyogatok.
Környezetemhez fűznek láncolatok.
Testem anyagból, a lelkem is az,
fény, amit lényem az éjbe hajít,
hol Vegyfizikusként, részecskéknek Csősze gyanánt
televíziózik a Gondviselés.
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Oláh András

túl az éjszakán 
mennyi veszteség fér el egyetlen éjszakában
ne hazudj hozzá semmi többet
mert aki a falakon kívül él megtanulja
betömni az önzés hézagait
másféle árnyék szegődik melléd
s az érdem nem az ami benned él
ezért érdektelenek mások álmai
hisz arcukat elmossa az idő
hiába veszed elő a régi fényképeket
a visszanéző folyton más tükrébe vágyik
pedig már rég nem ugyanazok vagyunk

gyalogos lelkek
hamis szelídség áldozata lettél
nem védtelek meg
mégse gondolj most a menekülésre
hisz még meg sem szoktad az érkezést
magunk fizette csöndben 
vesztegelünk beteg lelkiismerettel 
gyalogos lelkek vagyunk
akikben örökösen ott lappang a tél 
le kéne szokni végre a pusztulásról
hogy Isten belophassa közénk a fényt
ha az élőnek feltámadni lenne kedve

prognózis
a prognózis keddre ígérte az álmokat
s hogy lesz ki a kocsmapultnál majd meglátogat
de a kocsmák bezártak mind s ez bizony furcsa 
– fukar életemhez már senkinek sincs kulcsa

tűz-piros locsolóautók képét őrzöm
nem hagyom egy emléknek se hogy megelőzzön
holnap fel sem tűnik tán senkinek hogy késtem
– gyászjelentés leszek egy bátortalan kézben
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fontosabb
fenn hordja az orrát az est
az irányjelző riadtan pislog
megérkeztél de a motort nem állítottad le
még nem döntötted el kiszállsz-e
persze így az egésznek nincs értelme
miért jöttél ide egyáltalán
ha ismét megfutamodsz
nem lehet résen lenni egész életedben
egyébként sem érvényesek a régi szabályok
már fontosabb ami elmúlt
és a bepárásodott szélvédőn átszivárgó 
fények is csak magadtól féltenek

Sarusi Mihály

Magyar a tenger, magyar II.*

Hamvas Inotán
1954-1962: Inotára, egy másik hőerőmű építkezésére áthelyezik. Segédmunkás. Művészetesztétikai 
tanulmányokat ír, befejezi Szilveszter c. regényét és hozzákezd idős kora legnagyobb esszégyűjteményének, 
a Patmosznak az írásához. Előtte Tiszapalkonyán, utána Bokodon míveltetnek vele hasonlókat. (Dúl Antal: 
Hamvas Béla életpályája – világhálóról!)
Azaz: Palkonya, Inota, Bokod a sorrend.
1951-1964: az Erőműberuházási Vállalat raktárosa, tisztviselője e 3 helyen. Ekkor írja legkiérleltebb műveit. 
Élete végén többször Füreden gyógyul a szívkórházban. 
Rakja – rakatja – az anyagot, írja (jegyzé) a gondolatot.
I-N-O-T-A. Van, ki a latin I. NOTA-ból eredezteti: a rómaiak első állomását jelző kő I.NOTA föliratából született 
volna. Más Mátyásra fogja: bakonyi cserkészésük közben megálltak az inotai templomnál, s némi borocska 
hatására véste kőbe a király, I NOTA. Hogy itt legközelebb is lepihenhetnek!
Hamvas? Hogy a csudába ne. 
Befogták lónak.
Ökörfogat ökre helyibe.
Billencset megdűteni.
Hamvas, a bölcs ész. 
Ezeknek bölcselet?
Gondolat?
Az anyag, ētásak, az anyag!
Mármint hogy: első. Az első! Mindenekelőtt való.
 „Szellem.”
Az kellett volna ezeknek.
Akkortájt minden rabmunkával épült! A veszprémi egyetemtől a palkonyai erőműig minden, de minden. 
Kellett a dolgos kéz! Hamvas Béláé nemkülönben. Különösképp! Várpalotán és környékén több munkatábor 
volt, rabjaik építették a belvárost, meg az inotai üzemeket; a palotai belvárost – emlékezik egy emlékező – 
drótkerítés és őrtoronysor kerítette, melynek kapuján fegyveres kísérőikkel ki-be jártak az elítéltek. Inotán a 
Nov. 7 Erőmű egyik kazánjának tetején a betongerendába beírta Hamvas egyik kortársa: „Itt töltöttem két évet 
20 db tojás miatt”. 
Inota.
...Csöndje? Regénycsönd? Tanulmány-csöndesség? Álom-nyugalom?
Közben, persze, ha úgy tetszett nekik, lelőtték a szökevény rabokat. Rabmunkásokat, kényszermunkára fogott 
polgári elemeket, gazdaszármazék (sat.) fogolyból lett kőműveseket, bányászokat. Hamvas csak leste.
Csak leste!
Leste, s.
Tehetett mást?

Pannonhalmi Zsuzsa:
Kristály
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