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SZÉPIRODALOM

C Z I G Á N Y  G Y Ö R G Y

Apák és fiúk
  
Apám karácsony hajnalán halt meg. Anyám karácsonykor született. Most már kettejük új, 

mély szövetségét ajándékozza ez az ünnep: együtt van, együvé tart a világba lépők és a távozók 
pillanata.                                                                   

Mi volt, amikor még halottak voltunk? – kérdezte naivul kis unokám, beleborzongva a szü-
letés előtti, végtelennek tetsző nem-lét gondolatába… Isten velünk teremti meg időnket, de az 
örökkévalóban – szeretetének gyümölcseként – már jelen voltunk és jelen maradunk, akarata 
szerint. Milyen jó volna, ha megsemmisülés iszonya nélkül emelhetnénk föl tekintetünket a 
számunkra áthatolhatatlan végtelenekre; hála és hűség bizalmával a Teremtő iránt! Nincs mitől 
félnünk, tanúsítják az emberiség erkölcsi nagyságának hősei, akik a Titok erejével voltak képe-
sek tragédiák sodrában is derűsek maradni. 

Apám egész életében köpenyt, földig érő gallért viselt, mint subát a csorba pásztorok. józan is 
volt, mint a szabad ég alatt tanyázó egyszerű emberek, s nem is vágyott csodákra. A betlehemi 
jászol realitásába hitt, s úgy képzelem, valahol most is a pásztorokkal énekelget hajadonfőtt, 
éjjel a mezőben. 

Fiam, Zoltán filmet írt, rendezett a forradalomról. Ecseri tekercsek címen képzelt 
dokumentumokkal, 1956 őszi napjairól!  Kamerával járt Tamási Áron testvéreinél s heves 
párbeszédbe kezdett a magyar sors lehetőségeiről Sütő Andrással. Közben novellákban éltette 
tovább erdélyi ámulatait, filmet forgatott az erdélyi arisztokrácia még élő alakjairól:  Darabokra 
szaggattatol  címen nyolc és fél órás sorozatot. Kemény János báró amatőr-filmjeit  támasz-
totta fel  a képernyőn s játékfilmben jelenítette meg Gérecz Attila életét: Szökés a nagy árvíz 
idején… Hogy illik ebbe a világba a játékos, ironikus és mulatságos mese a két lóról: Csoda 
és Kósza történetei? Talán rejtett, önéletrajzi motívumok, emberi jellemek „áthallásai” révén? 
Három kötet kacagtatja ma a gyermekeket és szüleiket szerte az országban. A színpadi változat 
Mácsai Pál érdeme.  Zoli szenvedélyes volt, figyelmes-érzékeny a történelem leveretései, létünk 
gyönyörűségei és tragédiái iránt. Mohón élte a maga forradalmát és ebbe bele kellett halnia. 
Annak idején a Fiam, Petőfi Sándor című versemet neki írtam.

                   
Fiam, Petőfi Sándor

Arcod kigyúlt, zászlóként lobogó testtel
állsz a Pilvax előtt, futsz a Corvin-közben,
ott vagy az Országház terén s minden csatatéren –
rossz bőrben vagy fiacskám, baljós láz van
egykor oly szelíd, szerelmes szemeidben. 
És reszket ifjú kezed, mint bölcs öregeké,
amint bort tölt az áhítat hideg pohárba.
Kipattanó izmok dühe van arcod csontjain:
kegyetlen volnál? – lázak bilincseiben szabad!
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Holott odaadóan nyújtózik pillantásodban
a róna s a homályból kék gyümölcsfák
néznek terád, kit ürömével a tapasztalás
annyiszor kínált sötét poharából… Kisfiam, 
azt hallom, vért köptél, mégis kardot kívánsz,
katona lennél s a gyávaságtól megrezzent szívvel
suttogod, mondod és kiáltod gyöngéden
a gyermekien szép forradalmat, hogy mezítlen
koporsón: vérző hátadon dübörögjön majd a föld,
míg vigyorogva esküdöznek, kiknek csak sírni szabadna.
Itt az idő! – csak a te szegény, enyésző szívedben
élhet Magyarország. Féltünk fiam és félünk:
nem áldott földbe, ócska legendába vetnek téged,
nehéz évszázadok eleven sírjába temetnek –
költő és vértanú, te elszánt bodogság-cselekvő!
Ki avat boldoggá téged – hűség mártírja –
kinek minden szívütése imádság volt?!

Doni képeslapok V.


