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Fölnézek: kusza bárányfelhők dél fele szállnak.
Dolgom kezdem, permettel védvén a virágzó fákat.
Őszibarack, meggy, szilva, cseresznye, s a kajszi
drága gyümölcse betegségtől így tud szabadulni.

Édes Bátyám! 
Felsóhajtok közben, bárcsak lenne erőm és módom
balga világunk is megmenteni sok-sokezer nyavalyától, bajtól. 

Kellene az ember
„Holnap is kell az ember!”
Öreg hegyszomszédom ezzel
búcsúztatta a napot,
mely szinte már lebukott
egészen,
s azt, amelyet 
ma is végigdolgozott
a hegyi kertben
keményen,
mint egész életében.
Feszültek ott a kordonok,
vesztésre álltak a gyomok.
Metszett, permetezett, kaszált,
hajtást válogatott, rotált.
Egyre-másra,
azt vigyázta,
hogy érlelje szőleje gyümölcsét.
Katonás rendben volt kert és hajlék.
Látszott mindenütt a gazda keze nyoma.
Míg élt.
Sajnos az övé már nem látszik soha.

Van új tulajdonos. Papíron.
A birtokon
csak hatalmas géptúrás mutatja,
s elvadult kert, hogy nincs igazi gazda.
A sorok közén gazok gárdája
tolakszik, bújik.
Száz venyige ezerfele kúszik.
Összekapaszkodnak egymással,
fűvel, fával, iszalaggal, szulákkal.
Hálójukat áttörik pimasz magoncok,
szemtelen suháng-suhancok.
Búvóhelyet benne apró vadak, férgek lelnek,

örvendve a sűrű, bújtató rengetegnek.
Sóhajtok s szomorúan fordulok el.
Mind több a parlag s bozót a hegyen.
Még a kút is elvesztette gémjét.
A romlás rakja s szélesíti fészkét.
Jenő bácsi, nincsen ez így rendben.
Itt ma is kellene – nagyon − az ember.

Nagy Antal Róbert 

Az emberi létről
pont annyi kimondott szó a valóság
mint amennyi kimondatlan az álom
a formát adva leíró igazság
vádlója egy vízbe toppantott lábnyom
fürkész szimatol hegyezi két fülét
sejlik a vadonban örökölt ösztön
két esély kétkarú mérlegén a lét
a pohár félig nincs ki tovább öntsön
óvva fogja vagy elrántja jobb kezét
a balkezesnek titulált Odaát
a véges valóságra font kötelét
a végtelen vasrácsain fonja át

Örökség
tükröt tart elém
szemem mohón néz
de látni túl vak
arcom örök fény
gyötörte látszat

tőle az enyém
késsel a kéz
hol óv hol öl csak
én: bozóti lény
vélt istent játszhat

mégse szúrt belém
ő méh én a méz
szán angyaloknak
lopott hit erény
hat napján túlhat
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Zoknija párját
Hajnali négykor nem tud aludni,
elmegy a lánytól.
Kinn van az éjszaka márvány pultja
csillag-aranyból.
Fél deci nélkül issza a kávét
tegnapi bajjal.
Zsákfalu nézd csak, hogy nem is az fáj,
francba a csajjal.
Indul a busz már és le se szarja,
felveszi zsákját.
Nem szegi kedvét, hogy nem találja
zoknija párját.

Maszktól a maszkig
Az éjjel megint átplasztikáztak, 
de ugyanúgy arctalan maradtam.
Idejemúlt énképem hullája
bentről bomló gazdatest alattam.

A külcsín csupa báj és csillogás,
de szőnyeg alá rejtve a mocskom.
Rossz önigazolásom vált irányt, 
kések, és önmagamra kell várnom.

Az álarcban elfogy a levegő.
Belsőm kitilt, kint maradok nyolcig.
Ha jön a nyár, félelmem levedlem.
Csókidő lesz maszktól az új maszkig.

A vonatok nálunk …
ágyadon fekszem
gerincem izzó sínpár
korhadó recsegő talpfák a csigolyák
alattuk lélegzik és dobog
élő testem a föld
érkező kezed fékező vonat
rozsdás bőrömön szikráznak ujjaid
ha kisiklik végünk
szédülök
a fejemben furcsa lüktetés
Isten leült a váróteremben
a vonatok nálunk mindig késnek

Müller Róbert

Egy római kori mérleg 
Keszthelyről

A mérés és a mérleg egyidős a kereskedelemmel. Az értékesíteni 
kívánt áru súlyát meg kellett határozni, ehhez le kellett mérni. Már 
Mezopotámiában és az Egyiptomi Birodalomban is ismerték az 
egyenlő karú mérleget (1. kép). Ezt a mérleget középen függesztették 
fel, két egyenlő hosszúságú karral rendelkezett, amelyek végéhez 
egy-egy serpenyőt erősítettek. Az egyikbe került a lemérendő teher, 
a másikba a súly(ok). A kettő akkor egyezett, ha a karok vízszintesen 
álltak, és a két serpenyő egyvonalban esett. A mérésnél elkövetett 
csalásról Hammurapi „törvényei” (Kr. e. 18. század) is rendelkeztek.

A késő hellenizmus időszakában találták fel az ú. n. gyorsmérleget, 
amelyet a rómaiak terjesztettek el széles körben. Lényege egy hosszú 
mérőrúd - az erő karja -, amelyre egy mozgatható súlyt szereltek, és 
amelyen vonalak jelezték a súly nagyságát. A rúd egyik végét felfüg-
gesztették. Ehhez csatlakozik a rövidebb teherkar, amelynek végére 
akasztották rá - serpenyőben vagy kampókhoz rögzítve - a leméren-
dő terhet. Teher nélkül, a súlyt a mérőrúd tövéhez tolva, a mérőrúd 
vízszintesen áll, nullát mutat. A lemérendő teher súlyát úgy határoz-
ták meg, hogy a súlyt addig tolták a mérőrúdon, amíg az vízszintes 
helyzetbe nem került. Ahányszor hosszabb a mérőrúd a teherkarnál, 
annyiszor nagyobb lehet a lemérendő teher a mozgó súlynál. A mér-
legek kapacitását úgy tudták megnövelni, hogy a teherkaron több 
felfüggesztés volt. Minél rövidebb volt a teherkar, annál nagyobb 
terhet lehetett vele lemérni. A rómaiak készítettek gyorsmérleget 
bronzból, vasból, de volt olyan gyorsmérlegük is, amelyiknek a rúdja 
keményfából készült (FRANKEN 1993). 

A Balatoni Múzeum megbízásából 2020 augusztusában Horváth 
László fémkeresős kutatást végzett Keszthelytől nyugatra, a Cibere-
dombtól délkeletre, a Gyöngyös patak bal partjára lejtő szántóföldön, 

1. kép: Egyiptomi mérlegábrázolás


