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Anyámnak fáj a feje,
nem iszik feketét —
Anyámnak fáj a feje,
nem szed be porokat:
szótlanabb sápadtsággal
feji meg tehenét,
szótlanabb sápadtsággal
söpröget, mosogat.

Anyámra durván szólnak
jöttment idegenek?
Anyám az ijedtségtől
dadog és bereked.
Sötét kendőjét vonván,
magányát húzná össze:
ne bántsa többé senki,
félelmét ne tetőzze.

Anyám utakon lépdel
s nem jut el sehova.
Szegénység csillagától
sebes a homloka;
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El nem küldött levél Csoóri SándornakEsztergomi nyár

Sose volt a világban 
akkora csönd 

Anyám fekete rózsa
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Húszévesen megdöbbentő erejű versekkel jelentkezik. A 
mindennapi élet folyóvizéből apró aranyrögöket szitál, 
és szór a felszínre. „Asszonyom felkel, mosdik, / csobogó 
vize kékes – / kintről ibolya árnyak / hajolnak szemé-
hez.” – írja Kék hó, kék madár című versében. Alig hu-
szonnégy évesen, 1954-ben József Attila-díjat kap. 
Verseiben szürreális, mellbe vágó képzettársításai 
megragadják az olvasó képzeletét, sokáig nem tud sza-
badulni hatásuk alól. Csak néhány példa erre: „Fölszáll 
a kútból a vödör, akár egy mély sóhajtás. / Szomjas 
vagy, szomjas vagyok. / Kiszáradt meder a szád, 
forróság futóárka, / egészen elhagyott. (Fölszáll a 
kútból a vödör), vagy „Habot a meggyfákra, / alsó-
szoknya-fehér habot! // Az út két oldalán / méhek fe-
szítenek ki sárga huzalt / s már telefonál is rajta / egy 
rigó. (Sörényes ünnepem) 
Csoóri nem érzi jól magát a kádári korszakban. Az 
1956-os forradalmat követően évekig nem publikálhat. 
Mégsem tiltakozik, hanem a vers mennyei szféráinak 
húrjain szól az emberekhez. „Hányszor gondoltam, 
hogy én: te is lehetnék / végsőkig magyar, mert végső-
kig kétségbeesett, önemésztő / ki a mézelő akácosban 
/ s nők hullámzó szája közelében is félve nézi: / nem 
szállták-e meg sasok a kezét / s nem darabolták-e föl 
fejszék a mosolyát?” (Láttam arcodat)

Igen jelentős Csoóri Sándor esszéírói munkássága is. 
Irodalmi pályaképei, népköltészeti és történelmi tár-
gyú esszéi, nemzeti sorskérdéseket boncolgató írásai, 
valamint az 1989-et követő magyar politikai korszakról 
vallott nézetei maradandó értékűek.

Egyik ikonikus versét, az Anyám fekete rózsa címűt je-
len összeállításunkban olvashatják. És ha úgy járnak, 
mint én, nem tudnak betelni vele, akkor keressék meg 
a világhálón a Digitális Irodalmi Akadémia (DIA) hon-
lapját. Ott egész életműve megtalálható.

AKIBEN A HARANGOK ZÚGNAK Böszörményi Zoltán

Tajtékzó füvek
a hullámzó végtelen tenyerén,
megragadja a pillanatot,
üzen a fény,
terek, dombok, városok és völgyek
szeretetét szikrázza szerteszét.
 
Ott látlak e robbanásban,
az ünnepi petárdák
villogásában,
az emlék asztalánál
tervezed a magyar reményt,
ezt a különleges erejű,
mennyben gyökerező szent eufóriát.
 
Leborulok veled még egyszer
és még százezerszer
szent hazánk áldott földjére,
a vérrel itatott rögre,
mely itt belül,
a szív belsejében,
ősillatot ringat,
az imádatét,
Isten irgalmas és vigyázó tekintetét.
 
A sebek, ha meg nem ölnek,
lassan is, de begyógyulnak.
Felriad az éjben fénykezünk,
kiszaladunk a pajtába,
megszelídítjük a csillagcsikókat,
a sorsnak újabb vágtát képzelünk.
 
Nincs az a bánat,
mely megrozsdásodna,
nincs az a gyönyör,
mely elveszítené örömét,
nincs az a csoda,
mely ne találná meg kútfejét.

   Lászlóff y Aladárnak

Mi kellett volna nekünk,
fanyar barátom?
Sötétebb esték? Sötétebb szobák?
Alagutak? Barlangok? Üvegkoporsók
zsúfolásig megtömve fekete pacsirtákkal,
hogy sírjunk és nevessünk is
a mindennapos tébolytól,
mint az a gólyalábakon
lépkedő, bolond festő,
aki mindenkor tudta,
mikor ér véget egy-egy földi korszak?
Lenyűgöző volt, ahogy nézni tudott.
Ha akart,
kiirtott minden fát a közeléből
és kósza népekkel táncoltatta körül azt az egyet,
amelyet könyörületből mégis meghagyott.
És hátán hozta
mindig a vihart a Hortobágyra,
hátán a vízesést is a hegyekből.
Sokszor gondoltam rá,
hogy egyszer megszólítlak benne téged,
de sose volt a világban akkora csönd,
hogy jutott volna időm erre is.

– 90 éve született Csoóri Sándor – 

Csoóri Sándor kétszeres Kossuth-díjas költő, a Magyar Nemzet Művésze, a huszadik század ma-
gyar irodalmának egyik legjelentősebb, legizgalmasabb alkotója 1930. február 3-án Zámolyban, 
Székesfehérvárral határos községben, református paraszti családban született.

Ott feküdtem veled a puszta padlón
az ideiglenes faházban –
nyár volt, a deszkán átvilágítottak este a margaréták
s a bokros futóka fehér lámpácskái.
Ha bárki csonkának lát és elesettnek téged,
talán megölöm,
hisz tudtál nevetni fakuló sebeiden,
sírni, hogy élsz még,
hogy karnyújtásnyira járhatsz a zsúfolt szilvafáktól,
tudtál egy ország szemében könnycsepp lenni,
ha rég elveszett hegyeire gondolt.
Esztergom felől harangszót himbált a szél
minden ébredéskor,
látlak most is, ahogy belekapaszkodsz
a korai kondulásba
és hintáztatod magad a dombok fölött.

Ha felzabálnák is a kutyák
romló századok zsigerét,
marad még e földön elég üröm,
csak toljuk elfáradt szekerét.
 
A világ gótikus tornyain túl
szikár hegyek magasodnak,
talán az életé,
talán az enyészeté,
és talán az is megeshet,
minden agresszió
legmélyebb értelme a kéj,
a feledés áramlatába dobott véres kés.
 
Madárlátta,
foszlós kenyér az asztalon,
a lugasban ágaikkal bólogató gesztenyefák,
mint akik titkos üzenetre válaszolnak.
Fénylő síneken álmot tolat a magány.
Suttogják a levelek a mennyei suttogást.
 
Ne vedd el tőlem a mai káprázatot,
mely őrzi minden szavad és tekinteted!
Inkább bátoríts,
hosszú még az út,
nem ólálkodnak a kertben
élesre töltött puskacsövek.
 
Aki hóról fantáziál,
sivatagban reked,
húsát hasítják az éles homokszemek.
A hőség szivacsa törli izzadó arcát annak,
aki nem lát mást maga körül,
csak forrongást,
tüzet,
forradalmat.
 

Tavalyi nádból is készülhet cukor,
forrón habzó, édes lávafolyó,
bekerít, dobozba zár,
onnan nem látszik sem az ég,
sem a kaland, mely oda bezárt.
 
Kiáltani öröm.
Kiáltani kiváltság.
Kiált bennem is
a nyers-öröm-kiáltás.
 
Muskátli, ánizs és birsalma illata
ágyaz meg nekünk minden éjszaka.
Lyukas cipőben botorkál az ősz,
megázik a föld, a hajadonfőtt 
gondolat.
Búcsúra hajtja fejét a kertben 
a virág,
búcsúzik bennünk valaki más,
talán egy tékozló fi ú, 
ki bebocsátásért kiált.
 
Sötét szél fúj,
dereng és neszez,
dobban a szív,
lobban a szelíd végtelen
jelzőtüze.
 
Az ezüstfényű ragyogásban,
amerre nézek
fekete rózsák
vérben izzó vörös kemencéje.
 

(Első megjelenés: az Előretolt 
Helyőrség anyaországi lapjának 
február 1-i számában) 

vállára még az orgonavirág
is úgy szakad,
mintha csak teher volna,
jószagú kárhozat.

Nyár van égen és földön,
zene szól, muzsika,
Anyám csönd-sivatagján
el kell pusztulnia.
Gépek, gyártmányok zengnek
csodáktól szélütötten,
de egy se futna hozzá:
„segítek, azért jöttem”.

Anyámnak fáj a feje —
anyámnak fáj a semmi,
Anyám fekete rózsa
nem tud kiszínesedni.
Egy éjjel földre roskad,
megtört lesz majd, kicsi —
Bejön egy madár érte
s csőrében elviszi.
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