
K Ö L T � , H O Z Z Á D S Z Ó L O K ! 

Irta: FODOR JÓZSEF 

Iránytalan kor! Cél kell most s nem a 
Napokban s önmagában elveszett 
Jajja! Rettent�, mi rád vár — s a ma 
Akit elküldött: jobb, ha szétreped 
Hang nélkül, mintha kürtje új hitet 
Nem zúg! Szörnyű a rossz, ami föléd 
Tornyosul: de bús élet�eseted 
Mellett egy világ van — s hiú a lét 
Cs�djét eggyélátni avval, mi tiéd. 

Új hajnalt kelj fennen hirdetni hát 
Te! Mert mit vár untig�nyütt bánatod 
Közhelye itt — amikor a világ 
Szenvedés: s mi forróbb varázslatot 
Jelent: a remény! Enyhhel áltatott 
Seb dühe enyhül; s a maga felett 
Uralkodó dac tettet szül halott 
Kilátások között: s m�g zeng ered 
S ujjad moccan — még minden, ami lehet. 

Új világ forr a rettent� dühű 
Napokban; milyen villámok, jelek 
Lengnek elém! Sohse várt tiszta, hű 
Karra még annyi tér. Halld, hogy remeg 
A föld: mint mikor, forrva, fellegek 
Száján ágyúzza a Sorstól tepert 
S fellázadt lét az Ürt! Soha beteg 
Ész álma nem lett el�bb, s izzva, telt 
Torokból, mit megszállt ajka énekélt! 

Jaj, ha a rossz percek s nyütt idegek 
Gy�zik er�d! Tudd meg, az Elhivott 
Nem en�sorsában él csak; s h�, hideg 
S baj: edz� fürd� érc�akaratod 
Élének: és mi szörnyű várhat ott — 

Hol a legrosszabb, mi les utadon, 
Csak a halál! De a merész kezet 
Világ jutalmazhatja: s parlagon 
Teng az óvatos s csügged, mint a barom. 

Fél! légy a kor zászlója! Mig az éj 
Tart, tündököl a fény. Mi egyedül 
Füt: az igaz legyen, s egy szenvedély: 
A szabadság. Valld rettenthetlenül, 
Ha kigyót fon huroknak s börtönül 
Poklot izzaszt a kény! — A ráborult 
Felh�n átég a Nap! Végtelenül 
Hitt eszme gy�zve gyúl: m�g elvonult 
Felh�ként fut az elnyomó nyomorult. 



Az id� erjed s mélyiben a vad 
Robbanás érik. Harc jön, amilyet 
Nem látott szem! Az éj s fény összecsap 
Egy tűzontó, végs�, eszeveszett 
Lázban: és minden szó a sereget 
Növelheti, mély a szent ügyre fel 
Serken. S él, hogy birod a hólt szemek 
Vádját, ha veszt a Jó: vagy gy�zve kel 
Ujjongó szava — s te ottan nem leszel! 

N A P O K E G Y T A N I T Ó É L E T É B � L 

Irta: MORVAY GYULA 

A szemben ül� egyre sűrűbben nyúlt kabátja bels� zsebéhez, vé-
gül kihúzta az irást és átnyujtotta nekem, hogy nézzem meg: ma kell�e 
mennie és jó ügyben kell�e mennie? Megnéztem az idézést: minden rend-
iben volt. A többit az ember mondta el röviden: 

— most megyek tárgyalásra. 
— igen, látom az idézésb�l. 
— csúnya pör ez kérem, nagyon csúnya pör. 
— mi lehet az? 
— három szál barackfácskám volt. Már hatodik éve nevelgettem 

�ket s ezen a nyáron az egyiket letörték, de úgy hogy az egész koronát el-
vitték. Otthon leszedték a barackot, a fa tetejét meg megtüzelték. Nem 
tudtam meg, hogy ki tette, pedig kerestem Már csak két fácskám ma�
radt. Három nap mulva a második fát t�b�l lefürészelték és elvitték. 
Barackostól, törzsest�l együtt. Megtudtam, hogy ki volt, feljelentettem, 
pedig félek a pörösködést�l. Ezért megyek tárgyalásra. 

Ha mindenkinek lenne elég gyümölcsfája, ha mindenki könnyen 
hozzájutna a barackhoz, nem lenne lopás, nem lenne ilyesfajtájú lopás. 
Csendesen zörög a vonat, az ember hallgat. Nem is zavarom �t, maga 
mondja: 

— egész úton a nyári szomorúságom van eszembe. Tudja: ahány 
fát látok ott kint, az mind a barackfáimat hozza eszembe. 

És elfordul, hogy ne kelljen kinéznie a vonatból. 

* 

Tardoskedden voltam. Emiitették, hogy hallgatták legutóbbi rádió�
felolvasásomat. Mindenben egyetértettek velem, csak az nem tetszett ne-
kik, hogy az öregasszonyokról olyan nagyon igazul beszéltem. 

— hogyan kellett volna beszélnem a novellában? 
— egy kicsit meg lehetett volna szépiteni sorsunkat — mondta egy 

id�sebb ember. Nem szép a mi sorsunk, fáj, hogyha egészen �szintén tu-
domást szerez róla a világ. 

Bels� világuknak talán ez az els� aktivitása, mert érz� észrevevés 
ez. Ez a lelki munka már rájött valamire, felismert varaimit és a jóvá-
tételt igérgeti (tudat alatt) akkor, amikor szégyenli sorsét. Rosszul esik 
nekik, hogy a közönségnek még az is fáj majd, ha az � p�re sorsukról 
valóban igaz képet hall. 


